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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Diervoeders die producten van dierlijke 
oorsprong bevatten 

2309 Israël 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.IL.08.01 
 

Veterinair certificaat voor producten voor diervoeding voor uitvoer 
van België naar Israël, gebaseerd op bijlage 2M 

3 blz 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor producten voor diervoeding voor uitvoer van België naar Israël, 
gebaseerd op bijlage 2M 
 

1. Voorafgaand aan de invoer vraagt de bevoegde autoriteit van Israël een registratiebewijs van 
de producerende inrichting. Het veterinair certificaat EX.PFF.IL.08.01 kan enkel worden 
afgeleverd voor diervoeders die werden geproduceerd door een Belgische inrichting waarvoor 
een registratiebewijs (EX.PFF.IL.07.01) werd afgeleverd. 
 

2. Onder punt 1.1. dient het erkennings-/toelatings- of registratienummer vermeld te worden van 
de producerende inrichting zoals vermeld op de verpakking van de producten. 
 

3. Onder punt 1.2. dient in het Engels het type diervoeder vermeld te worden met vermelding van 
de diersoort waarvoor het voeder bestemd is. 
 

4. Onder punt 1.3. van het certificaat dient vermeld te worden van welke diersoort de ingrediënten 
van dierlijke oorsprong afkomstig zijn. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van 
het certificaat een lijst te voegen met vermelding van alle ingrediënten van dierlijke oorsprong 
en de diersoort waarvan zij afkomstig zijn. 
 

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

6. Verklaringen 4.1., 4.2., 4.5., en 4.8. kunnen ondertekend worden op basis van de erkenning van 
de producerende inrichting overeenkomst de verordening (EG) nr. 1069/2009 en/of zijn 
erkenning, toelating of registratie als diervoederfabrikant overeenkomstig verordening (EG) nr. 
183/2005. 
Zoals vermeld onder verklaringen 4.1. en 4.5. moet het product vrij verkocht kunnen worden in 
België. 
 

7. 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 30km rond de producerende inrichting geen geval 
van mond-en-klauwzeer, vesiculaire varkensziekte, runderpest, of Afrikaanse varkenspest zijn 
vastgesteld. 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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8. Onder verklaring 4.4 dienen behandelingen die niet van toepassing zijn, te worden geschrapt. 
In voorkomend geval moeten de temperatuur en de duur van de behandeling van de 
melkingrediënten worden vermeld in verklaring 4.4.3.  
 
Indien de hittebehandeling werd uitgevoerd op het eindproduct dat werd geproduceerd bij de 
Belgische producerende inrichting, kan verklaring 4.4 ondertekend worden op basis van een 
kopie van het productieproces waarop de toegepaste hittebehandeling staat aangegeven.  
Indien de hittebehandeling niet werd uitgevoerd op het eindproduct maar op de ingrediënten 
van dierlijke oorsprong, dient de operator aan te tonen dat elk van deze ingrediënten de vereiste 
hittebehandeling heeft ondergaan en dit aan de hand van het handelsdocument 
overeenkomstig verordening (EU) nr. 142/2011 waarop de hittebehandeling staat vermeld 
(indien de behandeling overeenstemt met een behandeling zoals opgelegd door deze 
verordening) of een pre-exportcertificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van de lidstaat 
of het derde land van herkomst. 
 

9. Verklaring 4.6. 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 Europese wetgeving. 

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

https://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp
https://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp
https://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp

	II. Bilateraal certificaat

