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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Diervoeders die producten van 
dierlijke oorsprong 
(melkproducten van runderen, 
eiproducten, gammarus en/of 
vitamine D3) bevatten 

 Brazilië 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.BR.09.02 
 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders die producten van dierlijke 
oorsprong bevatten 
 

4 blz. 

III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten 
 

1. Het toepassingsgebied van het certificaat is beperkt tot diervoeders die uitsluitend 
melkproducten van runderen, eiproducten, gammarus en/of vitamine D3 als ingrediënten van 
dierlijke oorsprong bevatten. Indien een operator geïnteresseerd is in de uitvoer van diervoeders 
die andere producten van dierlijke oorsprong bevatten, kan hij bij de LCE een verzoek indienen 
om een model van certificaat voor de uitvoer van deze producten uit te werken. 

 
2. Onder punt 8.1. dienen de ingrediënten van dierlijke oorsprong die niet aanwezig zijn in de 

diervoeders te worden geschrapt. 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 8.2. dient geschrapt te worden als het product geen melkproducten van runderen 

bevat. 
 

4. Onder punt 8.2.1. worden de door de bevoegde autoriteit van Brazilië aanvaarde 
warmtebehandelingen van melk vermeld. Verklaring 8.2.1. kan enkel ondertekend worden voor 
melkproducten van runderen die één van deze behandelingen hebben ondergaan. Om aan te 
tonen dat de melkproducten de aangegeven warmtebehandeling hebben ondergaan, dienen de 
volgende documenten aan de certificerende agent te worden voorgelegd: 
 
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. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
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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. 

 
5. De "Code of Hygienic Practice for Milk and Milk Products" waarnaar in 8.2.2. wordt verwezen, 

is beschikbaar op de website van de FAO. 
Verklaring 8.2.2. kan worden ondertekend op basis van de onder punt 4 van de instructiebundel 
vermelde hittebehandeling. 
 

6. Verklaring 8.2.3. kan ondertekend worden op basis van de Europese wetgeving en de onder 
punt 4 van de instructiebundel vermelde erkenning van de producent van de melkproducten. 

 
7. Verklaring 8.3. dient geschrapt worden als het product geen eiproducten bevat. 

 
8. Voor verklaring 8.3.1. dient de operator aan te tonen dat de eiproducten een 

warmtebehandeling hebben ondergaan die de inactivering van het aviaire-influenzavirus en het 
virus van de ziekte van Newcastle garandeert. 
 
- Om ervoor te zorgen dat het aviaire-influenzavirus wordt geïnactiveerd, dient tijdens het 

productieproces ten minste de met het product overeenkomende combinatie van 
temperatuur en blootstellingstijd te worden toegepast, zoals aangegeven in de tabel in 
artikel 10.4.25 van de “Terrestrial Animal Health Code” van de OIE. 
 

- Om ervoor te zorgen dat het virus van de ziekte van Newcastle wordt geïnactiveerd, dient 
tijdens het productieproces ten minste de met het product overeenkomende combinatie 
van temperatuur en blootstellingstijd te worden toegepast, zoals aangegeven in de tabel in 
artikel 10.9.20 van de “Terrestrial Animal Health Code” van de OIE. 

 
 

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
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/en/
https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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Indien de vereiste warmtebehandeling in België is toegepast, dient de operator de certificerende 
agent een kopie van het productieproces van de eiproducten voor te leggen waaruit blijkt dat 
de vereiste behandeling is toegepast. 
Indien het eindproduct niet de vereiste behandeling heeft ondergaan en de eiproducten in een 
andere lidstaat zijn geproduceerd, dient de operator een door de bevoegde autoriteit van het 
land van oorsprong opgesteld certificaat voor te leggen waarin wordt verklaard dat de 
eiproducten een warmtebehandeling hebben ondergaan die de inactivering van het virus van 
aviaire influenza en van de ziekte van Newcastle garandeert. 

 
9. Verklaringen 8.3.2. en 8.3.3. kunnen ondertekend worden op basis van de Europese wetgeving 

en de erkenning van de producent van de eiproducten overeenkomstig verordening (EG) nr. 
1069/2009. 
 

10. Verklaring 8.4. dient geschrapt te worden als het product geen vlokreeftjes (Gammarus) bevat. 
Voor verklaring 8.4. dient de operator aan te tonen dat de vlokreeftjes een warmtebehandeling 
hebben ondergaan bij een minimumtemperatuur van 75°C gedurende een periode die 
voldoende is om het hele product volledig te koken of een andere warmtebehandeling waarbij 
een temperatuur van 75°C of meer wordt bereikt in het hele vlokreeftjeslichaam. Het product 
kan beschouwd worden als volledig gekookt bij 75°C indien het product met stoom of heet water 
werd verhit tot 75°C.  
 
Indien de vereiste warmtebehandeling in België is toegepast, dient de operator de certificerende 
agent een kopie van het productieproces van de vlokreeftjes voor te leggen waaruit blijkt dat de 
vereiste behandeling is toegepast. Ingeval van een ander hitteproces dan met heet water of 
stoom dient ook het temperatuurverloop voorgelegd te worden van het product tijdens het 
verhittingsproces dat aangeeft dat het product een kerntemperatuur van ten minste 75 °C heeft 
bereikt. 
 
Indien de warmtebehandeling niet in België heeft plaatsgevonden, dient de operator een door 
de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong opgesteld certificaat voor te leggen waarin 
wordt verklaard dat de vlokreeftjes een warmtebehandeling hebben ondergaan bij 
minimumtemperatuur van 75°C gedurende een periode die voldoende is om het hele product 
volledig te koken. 

 
11. Verklaring 8.5. kan ondertekend worden indien: 

 
- Voor in België geproduceerde diervoeders: de operator een door de verantwoordelijke van 

de productie-inrichting opgestelde verklaring op erewoord kan voorleggen, die garandeert 
dat de productie-inrichting geen andere eiwitten van herkauwers verwerkt. Indien de 
certificerende agent dit nodig acht, kan een steekproefsgewijze controle bij de productie-
inrichting worden uitgevoerd. 

 
- Voor diervoeders die niet in België zijn geproduceerd: een door de bevoegde autoriteit van 

het land van oorsprong afgegeven certificaat kan worden voorgelegd, waarin de in het 
certificaat vermelde verklaring is opgenomen. 
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