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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 
Diervoeders bevattend 
ingrediënten van dierlijke 
oorsprong 

 Mexico 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.MX.01.01 
 

Gezondheidscertificaat voor gebalanceerde diervoeders die 
ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten 
 

4 blz 

III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor gebalanceerde diervoeders die ingrediënten van dierlijke 
oorsprong bevatten 
 

1. Dit gezondheidscertificaat kan enkel worden afgeleverd voor mengvoeders die ingrediënten van 
dierlijke oorsprong bevatten. “Gebalanceerde diervoeders” zijn mengvoeders die de nodige 
voedingsstoffen in juiste verhoudingen voor een gebalanceerde voeding bevatten. 
 

2. De operator dient bij zijn aanvraag van het certificaat een lijst te voegen van de ingrediënten 
van dierlijke oorsprong met vermelding van de diersoort waarvan ze zijn afgeleid. 

 
3. Verklaring 3. en 4. impliceren dat het diervoeder in België werd geproduceerd. 

 
4. Verklaring 4. kan ondertekend worden op basis van de erkenning van de producerende 

inrichting overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009, of zijn erkennings-, toelatings- of 
registratienummer overeenkomstig verordening (EG) nr.183/2005.  

 
5. Verklaring 5. dient volledig geschrapt te worden indien het product geen ingrediënten van 

pluimvee bevat.  
Indien het product ingrediënten van pluimvee bevat, dienen de opties die niet van toepassing 
zijn geschrapt te worden, waarbij ten minste één van deze opties dient behouden te blijven. 
 
Voor verklaring 5. a) dient op de website van het OIE te worden gecontroleerd of de landen van 
herkomst van de ingrediënten van pluimvee vrij zijn van Newcastle disease en hoogpathogene 
aviaire influenza. 
 
Verklaringen 5. b) t.e.m. e) kunnen, indien de vereiste hittebehandeling in België werd 
uitgevoerd, ondertekend worden op basis van een kopie van het productieproces dat aantoont 
dat het diervoeder of de ingrediënten afkomstig van pluimvee de in het certificaat genoemde 
hittebehandeling hebben ondergaan. 
Indien het eindvoeder in België geproduceerd werd, maar de vereiste hittebehandeling niet werd 
toegepast op het eindvoeder en de ingrediënten afkomstig van pluimvee in een andere lidstaat 
of derde land werden geproduceerd dient de operator volgende documenten voor te leggen: 

https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard
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- indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens één van de methoden 1 t.e.m. 
5 van bijlage IV, hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2011: ofwel het 
handelsdocument (conform verordening (EU) nr. 142/2011) van de ingrediënten 
afkomstig van pluimvee waarop het nummer van de verwerkingsmethode duidelijk 
vermeld wordt ofwel een certificaat van de bevoegde autoriteit van het land van 
oorsprong waarin wordt verklaard dat de ingrediënten afkomstig van pluimvee één van 
de in verklaring 5. vermelde hittebehandelingen hebben ondergaan; 

- indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens een andere methode dan 
methode 1 t.e.m. 5 van bijlage IV, hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2011: een 
certificaat van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong waarin wordt 
verklaard dat de ingrediënten afkomstig van pluimvee één van de in verklaring 5. 
vermelde hittebehandelingen ondergaan hebben. 
 

Onder verklaring 5. e) dienen de duur en temperatuur van de pasteurisatie of sterilisatie 
waaraan het product onderworpen werd, vermeld te worden. 

 
6. Verklaring 6. dient volledig geschrapt te worden indien het product geen ingrediënten van 

varkens bevat.  
Indien het product ingrediënten van varkens bevat, dienen de opties die niet van toepassing zijn 
geschrapt te worden, waarbij ten minste één van deze opties dient behouden te blijven. 
 
Verklaringen 6. a) t.e.m. c) kunnen, indien de vereiste hittebehandeling in België werd 
uitgevoerd, ondertekend worden op basis van een kopie van het productieproces dat aantoont 
dat het diervoeder of de ingrediënten afkomstig van varkens de in het certificaat genoemde 
hittebehandeling hebben ondergaan. 
 
Indien het eindvoeder in België geproduceerd werd, maar de vereiste hittebehandeling niet werd 
toegepast op het eindvoeder en de ingrediënten afkomstig van varkens in een andere lidstaat 
werden geproduceerd, dient de operator volgende documenten voor te leggen: 

- indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens één van de methoden 1 t.e.m. 
5 van bijlage IV, hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2011: ofwel het 
handelsdocument (conform verordening (EU) nr. 142/2011) van de ingrediënten 
afkomstig van varkens waarop het nummer van de verwerkingsmethode duidelijk 
vermeld wordt ofwel een certificaat van de bevoegde autoriteit van het land van 
oorsprong waarin wordt verklaard dat de ingrediënten afkomstig van varkens één van 
de in verklaring 6. vermelde hittebehandelingen hebben ondergaan; 

- indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens een andere methode dan 
methode 1 t.e.m. 5 van bijlage IV, hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2011: een 
certificaat van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong waarin wordt 
verklaard dat de ingrediënten afkomstig van varkens één van de in verklaring 6. 
vermelde hittebehandelingen ondergaan hebben. 
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7. Verklaring 7. kan ondertekend worden op basis van de volgende documenten: 
 
Indien de melkproducten in België werden geproduceerd:  
- Een document met naam, adres en erkenningsnummer van de producent van de 

melkproducten, die erkend is in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 en 
vermeld is in de bedrijvenlijst van “Sectie IV: Verwerkingsbedrijven”.  

- Het handelsdocument (conform verordening (EU) nr. 142/2011) voor de melkproducten die 
gebruikt werden voor de vervaardiging van de diervoeders in de zending. Dit 
handelsdocument dient onder punt I.31 de thermische behandeling die de melkproducten 
ondergaan hebben, te vermelden. 
 

Indien de melkproducten in een andere EU-lidstaat werden geproduceerd: 
- Een document met naam, adres en erkenningsnummer van de producent van de 

melkproducten, die erkend is in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009, en 
vermeld is in de bedrijvenlijst van “Sectie IV: Verwerkingsbedrijven” van het land van 
oorsprong. De operator dient het internetadres van de website van de bevoegde overheid 
van de betrokken lidstaat waar deze lijst kan worden geraadpleegd over te maken aan de 
certificerende agent.  
Voor producenten die in Nederland gevestigd zijn, wordt ook aanvaard dat zij erkend zijn 
in overeenstemming met verordening (EG) nr. 853/2004, indien zij bijkomend geregistreerd 
zijn in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 onder Sectie XIII van de 
lijsten met vermelding van “Cat 3 FOODP MIMC”.  
De lijsten van Nederland zijn beschikbaar via volgende link voor wat betreft de erkenning 
in overeenstemming met verordening (EG) nr. 853/2004: https://cokz.nl/publicaties-
2/register-erkende-bedrijven/ en via volgende link voor wat betreft de registratie in 
overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 (sectie XIII 
Levensmiddelenexploitanten):https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-
en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/dierlijke-
bijproducten-registratie-en-meer/dierlijke-bijproducten-geregistreerde-bedrijven  

- Het handelsdocument (conform verordening (EU) nr. 142/2011) voor de melkproducten die 
gebruikt werden voor de vervaardiging van de diervoeders in de zending. Dit 
handelsdocument dient onder punt I.31 de thermische behandeling die de melkproducten 
ondergaan hebben te vermelden. 

 
8. In verklaring 8. dienen de opties die niet van toepassing zijn geschrapt te worden, waarbij ten 

minste één van deze opties dient behouden te blijven.  
De diervoeders mogen geen andere dierlijke melen dan pluimvee-, schapen- of vismeel 
bevatten. 
 
Verklaringen 8. a) en 8. c) kunnen ondertekend worden op basis van een controle van de 
samenstelling van het product en als deze controle bevestigt dat geen dierlijk meel of uitsluitend 
vismeel werd gebruikt voor de vervaardiging van de diervoeders. 
 
Verklaring 8 b) kan ondertekend worden indien de producent van het meel van dierlijke 
oorsprong ingeschreven staat op de lijst van door SENASICA erkende inrichtingen (klik op de 
knop "Consulta general", kies vervolgens "Harinas de rendimientos" in de lijst "Tipo de planta", 
en kies tenslotte het land van de inrichting) en op basis van een kopie van de etiketten.  
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
https://cokz.nl/publicaties-2/register-erkende-bedrijven/
https://cokz.nl/publicaties-2/register-erkende-bedrijven/
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/dierlijke-bijproducten-registratie-en-meer/dierlijke-bijproducten-geregistreerde-bedrijven
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/dierlijke-bijproducten-registratie-en-meer/dierlijke-bijproducten-geregistreerde-bedrijven
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/dierlijke-bijproducten-registratie-en-meer/dierlijke-bijproducten-geregistreerde-bedrijven
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/


DIERVOEDERS IB.PFF.MX.01.01 Mexico 
Juni 2021 

 

Page 4/4 
 

Indien de vereiste hittebehandeling in België werd uitgevoerd, dient de operator een kopie van 
het productieproces voor te leggen dat aantoont dat het pluimvee- en/of schapenmeel de in 
verklaring 8. b) vermelde hittebehandeling heeft ondergaan. 
Indien het pluimvee- en/of schapenmeel in een andere lidstaat werden geproduceerd, dient de 
operator een certificaat van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong voor te leggen 
waarin wordt verklaard dat het pluimvee- en/of schapenmeel de in verklaring 8. b) vermelde 
hittebehandeling ondergaan heeft. 
 
Het erkenningsnummer dat door SENASICA aan de erkende producerende inrichting voor meel 
van dierlijke oorsprong is toegekend, dient vermeld te worden op het certificaat. 
 

9. Verklaring 9. kan ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving. 
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