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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Pluimvee-/veren- en vismeel 0505, 2301 Israël 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.IL.16.01 
 

Veterinair certificaat voor pluimvee-/veren- en vismeel voor uitvoer 
van België naar Israël, gebaseerd op bijlage 2 

3 blz 

   
 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor pluimvee-/veren- en vismeel voor uitvoer van België naar Israël, 
gebaseerd op bijlage 2 
 

1. Bij de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten dient rekening gehouden te worden met de 
bepalingen van de Verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften 
inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën. Bijlage IV hoofdstuk V deel E van de Verordening (EG) nr. 999/2001 legt 
voorwaarden en beperkingen op voor de uitvoer naar derde landen van verwerkte dierlijke 
eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten. Meer gedetailleerde informatie 
over deze voorwaarden en de elementen waarmee rekening dient gehouden te worden bij het 
aanvragen van een certificaat, vindt u in het document “Instructie voor export van VDE en 
producten die VDE bevatten”. Deze EU-voorwaarden gelden bovenop de sanitaire voorwaarden 
die worden opgelegd door de bevoegde autoriteit van het derde land. 
 

2. Het veterinair certificaat EX.PFF.IL.16.01 kan enkel worden afgeleverd voor pluimvee-/veren- 
en/of vismeel dat werd geproduceerd door een Belgische inrichting, waarbij deze producerende 
inrichting is opgenomen in de lijst van Belgische fabrikanten van pluimvee-/veren- en/of vismeel 
die voldoen aan de vereisten van Israël zoals beschreven onder punt IV. van deze 
instructiebundel en de operator een geldige invoervergunning kan voorleggen. De lijst van 
goedgekeurde bedrijven kan men raadplegen op de FAVV website (List of plants authorized for 
the export of meals to Israel). Het registratienummer zoals vermeld in deze lijst (VEN 
nummer/erkenningsnummer) dient vermeld te worden op het certificaat onder punt 1.1. 
 

3. Zoals hieronder vermeld (zie punt IV.) dienen de grondstoffen die worden gebruikt voor de 
productie van het meel (uitgezonderd vis), bestemd voor uitvoer naar Israël, uitsluitend van EU-
oorsprong te zijn. Op vraag van de certificerende agent dient de operator aan te tonen dat aan 
deze vereiste is voldaan. 
 

4. Onder punt 1.2. dient in het Engels de aard van de verwerkte dierlijke eiwitten vermeld te worden 
(“Poultry meal”, “Feather meal” of “Fish meal”). 
 

5. Onder punt 1.3. van het certificaat dient vermeld te worden van welke diersoort de verwerkte 
dierlijke eiwitten afkomstig zijn (Aves, Pisces, Crustaceae, …). 
 

6. Onder punt 2.6. dient het zegelnummer verplicht vermeld te worden. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/vde/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/vde/
http://www.afsca.be/professionelen/export/diervoeders/_documents/20200813_ListofplantsauthorizedfortheexportofmealstoIsrael_20200713.pdf
http://www.afsca.be/professionelen/export/diervoeders/_documents/20200813_ListofplantsauthorizedfortheexportofmealstoIsrael_20200713.pdf
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7. Verklaringen 4.1., 4.2., 4.4., 4.6., 4.8. en 4.9. kunnen ondertekend worden op basis van de 
erkenning van de producerende inrichting als categorie 3 verwerker overeenkomstig de 
Verordening (EG) nr. 1069/2009.  
 

8. Verklaring 4.3. kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus van België. Dit kan 
geverifieerd worden op de website van het FAVV. Gedurende de laatste 6 maanden voor 
verscheping mag er binnen een straal van 10km rond het verwerkingsbedrijf geen geval van 
mond-en-klauwzeer, vesiculaire varkensziekte, runderpest, Afrikaanse varkenspest, hoog 
pathogene aviaire influenza of Newcastle disease zijn vastgesteld.  
 

9. Verklaring 4.5. kan enkel ondertekend worden indien, op het moment van certificering, per lot 
een analyserapport wordt voorgelegd dat aantoont dat aan dat de vereiste normen is voldaan.  
De analyses dienen te worden uitgevoerd in een door het FAVV erkend laboratorium. 
 

10. Verklaring 4.7. kan ondertekend worden op basis van de erkenning van de producerende 
inrichting overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 999/2001 als bedrijf voor de productie van 
verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers. Indien het meel bestemd is voor de 
vervaardiging van meststoffen/bodemverbeterende middelen, kan verklaring 4.7. ook 
ondertekend worden op basis van een PCR analyse op het eindproduct. 
 

11. Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts. 
 
IV. Exporterkenning  

 
Het hierboven vermelde certificaat kan enkel worden afgeleverd voor een Belgische fabrikant van 
pluimvee-/veren- en/of vismeel, die bij de ‘Israeli Veterinary Services and Animal Health’ (IVSAH) 
geregistreerd is voor de uitvoer van pluimvee-/veren- en/of vismeel vanuit België naar Israël. Deze 
producerende inrichting dient erkend te zijn als categorie 3 verwerker overeenkomstig de Verordening 
(EG) nr. 1069/2009. 
 
Een Belgische fabrikant van pluimvee-/veren- en/of vismeel die op de lijst van door Israël-geregistreerde 
inrichtingen wenst te worden opgenomen, kan hiervoor een aanvraag indienen bij zijn lokale controle-
eenheid (LCE). De aanvraag dient te gebeuren volgens de procedure exporterkenning en met het 
desbetreffende aanvraagformulier (EX.PFF.exporterkenning.03). De aard van de verwerkte dierlijke 
eiwitten (“Pluimveemeel”, “Verenmeel” of “Vismeel”) dient vermeld te worden in vak 1.11. van het 
aanvraagformulier.   
 
Het dossier dat de producent van de verwerkte dierlijke eiwitten indient bij de LCE, dient naast het 
volledig ingevuld aanvraagformulier, onderstaande bijkomende informatie te bevatten: 
 

Israël eist dat: 
a) De grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van het meel (uitgezonderd vis), 

bestemd voor uitvoer naar Israël, uitsluitend van EU-oorsprong zijn. 
b) Het eindproduct geen enkel weefsel van herkauwersorigine bevat en er niet mee is besmet. 
c) Van elke partij verwerkte dierlijke eiwitten, bestemd voor de uitvoer naar Israël, stalen 

geanalyseerd zullen worden voor de bepaling van Enterobacteriaceae (n=5, c=2, m=10, 
M=300 in 1g) en Salmonella (afwezig in 25g, n=5, c=0, m=0, M=0). 

 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoria/referentielaboratoria/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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De operator dient een kopie van zijn interne procedure voor te leggen die de eisen van Israël 
beschrijft alsook de maatregelen die genomen worden om ervoor te zorgen dat aan deze eisen 
wordt voldaan. De operator dient deze procedure te implementeren en bij de afgifte van het 
veterinair certificaat voor de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten dient de operator op vraag 
van de certificerende agent aan te tonen dat de procedure is toegepast en dat aan de Israëlische 
eisen is voldaan. 

 
Voor operatoren die beschikken over een erkenning overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 
999/2001 als bedrijf voor de productie van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-
herkauwers, kunnen de onder a) en b) beschreven vereisten op basis van deze 
diersoortspecifieke erkenning worden gegarandeerd. Een kopie van de erkenning waarin de 
gegevens van de leveranciers van de grondstoffen is opgenomen dient in voorkomend geval te 
worden voorgelegd. 

 
Als een zending niet aan een vereiste voldoet, wordt de operator onmiddellijk verwijderd van de gesloten 
lijst van bedrijven die erkend zijn om naar Israël te exporteren. 
 
De LCE beoordeelt het dossier en maakt het over aan het hoofdbestuur, indien het als gunstig 
beoordeeld is. DG Controle maakt een aangepaste lijst met goedgekeurde bedrijven vervolgens over 
aan de Israëlische overheid.  
 
De erkenning geldt na ontvangst van de brief van DG Controle die bevestigt dat de inrichting op de 
gesloten lijst opgenomen is. 
 
Nadat de inrichting op de gesloten lijst is opgenomen, dient de Israëlische importeur bij de bevoegde 
Israëlische autoriteit een invoervergunning aan te vragen. Het certificaat EX.PFF.IL.16.01 kan slechts 
worden afgeleverd als een kopie van een geldige invoervergunning kan worden voorgelegd aan de 
certificerende agent. 
 
Deze lijst dient elk jaar vóór 30 november te worden overgemaakt aan IVSAH. Bedrijven die een 
verlenging wensen te bekomen, dienen ten laatste op 30 september een aanvraag voor verlenging van 
de registratie in te dienen bij het FAVV om op de lijst te kunnen blijven staan.  
De aanvraag dient te gebeuren bij de LCE volgens de procedure exporterkenning met het 
aanvraagformulier EX.PFF.exporterkenning.03 en dient een geactualiseerde versie van dezelfde 
informatie als het initiële aanvraagdossier voor registratie te bevatten (zie hoger).  
 
De LCE beoordeelt het dossier voor de verlenging van registratie en maakt het over aan het 
hoofdbestuur, indien het als gunstig beoordeeld is. DG Controle maakt de geactualiseerde lijst met 
goedgekeurde bedrijven vervolgens over aan IVSAH. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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