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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Verenmeel 0505 Chili 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.PFF.CL.03.01 
 

Gezondheidscertificaat voor de export van verenmeel vanuit België 
naar Chili 

4 blz 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor de export van verenmeel vanuit België naar Chili 
 

1. De bevoegde autoriteit van Chili (SAG= Servicio Agrícola y Ganadero) hanteert een lijst van 
combinaties van producenten en producten bestemd voor diervoeding waarvan de invoer in 
Chili is toegestaan. 
 
De lijst van de door het SAG goedgekeurde combinaties van bedrijven-producten, alsook van 
de producten waarvoor deze bedrijven zijn goedgekeurd, kan worden geraadpleegd op de 
website van de Chileense overheid in het document “Productos para la alimentación animal 
(alimentos, suplementos, aditivos formulados e ingredientes) autorizados mediante la 
presentación de monografías de proceso”. 
 
Om op deze lijst te worden opgenomen, dient de operator een procesmonografie bij SAG in te 
dienen volgens de procedure “Guia para elaborar y presentar monografia de proceso de 
produccion de productos destinados a la alimentacion animal”. Bij zijn procesmonografie dient 
de operator tevens een door het FAVV afgeleverd certificaat van vrije verkoop van het(de) 
product(en) (EX.PFF.AA.04.02) met een bijkomende certificering inzake de samenstelling van 
het(de) product(en) (EX.PFF.AA.11.01) toe te voegen. 
 
Het certificaat voor de export van verenmeel kan enkel worden afgeleverd voor de combinaties 
van producerende inrichtingen-producten die zijn opgenomen in de lijst van 
producenten/producten die zijn toegestaan voor invoer in Chili. 

 
2. Het certificaat is gebaseerd op het algemene gezondheidscertificaat EX.PFF.AA.05.03 voor de 

export van diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en 
voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong, waarbij er onder punt 8. enkele 
bijkomende verklaringen zijn opgenomen.  
 

3. Bij de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE) dient rekening gehouden te worden met de 
bepalingen van 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 verordening (EG) nr. 999/2001 legt voorwaarden en 
beperkingen op voor de uitvoer naar derde landen van VDE en producten die VDE bevatten. 
Meer gedetailleerde informatie over deze voorwaarden en de elementen waarmee dient 

http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/alimentacion-animal/124/registros
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/alimentacion-animal/124/registros
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/alimentacion-animal/124/publicaciones
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/alimentacion-animal/124/publicaciones
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rekening gehouden te worden bij het aanvragen van een certificaat vindt u in het document 
“Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten”. 
Deze EU-voorwaarden gelden bovenop de sanitaire voorwaarden die worden opgelegd door de 
bevoegde autoriteit van het derde land.  

 
4. Voor verklaring 8.1. dient voldaan te worden aan 1 van onderstaande voorwaarden: 

- Het te exporteren verenmeel werd geproduceerd in België en werd verwerkt volgens 
verwerkingsmethode 2, 3 of 5, overeenkomstig verordening (EG) nr. 142/2011, bijlage 
IV, hoofdstuk III. 

- Het te exporteren verenmeel werd geproduceerd in België en werd verwerkt volgens 
een andere verwerkingsmethode die voldoet aan de vereiste behandeling van 
verklaring 8.1. In dit geval dient de operator een kopie van het productieproces voor te 
leggen. Door de certificerende agent kan gevraagd worden om bijkomende bewijzen 
voor te leggen. 

- Het te exporteren verenmeel werd geproduceerd in een andere EU-lidstaat en werd 
verwerkt volgens verwerkingsmethode 2, 3 of 5, overeenkomstig verordening (EG) nr. 
142/2011, bijlage IV, hoofdstuk III. In dit geval dient de operator het handelsdocument 
voor te leggen, waarop de correcte verwerkingsmethode vermeld staat. 

- Het te exporteren verenmeel werd geproduceerd in een andere EU-lidstaat en werd 
verwerkt volgens een andere verwerkingsmethode die voldoet aan de vereiste 
behandeling van verklaring 8.1. In dit geval dient de operator een certificaat van de 
bevoegde autoriteit van het land van oorsprong voor te leggen, waarin wordt verklaard 
dat het te exporteren verenmeel de in verklaring 8.1. vermelde hittebehandeling 
ondergaan heeft. 
 

5. Voor verklaring 8.2.1. dient de operator aan de certificerende agent aan te tonen dat enkel veren 
afkomstig van EU-erkende slachthuizen, gebruikt werden voor de vervaardiging van het 
verenmeel.  
 
Verklaringen 8.2.2, 8.3. en 8.4. kunnen ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving en 
de erkenning van het verwerkingsbedrijf overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009. 
Hiervoor dient de producent op de Europese lijst, onder sectie IV, met betrekking tot artikel 
24(1)(a) van verordening (EG) nr. 1069/2009, te staan als verwerker van dierlijke bijproducten. 
De operator dient de certificerende agent te voorzien van de officiële lijst die gepubliceerd is 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong van de uit te voeren producten. Het 
is noodzakelijk dat de producent de PAP-code (‘Processed animal protein’, zie technische 
specificaties van de Europese Commissie) in de kolom producttypes heeft om aan deze eis te 
voldoen. 
 

http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/diervoeders/#VDE
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf
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