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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Blikvoeder voor 
gezelschapsdieren 

2309 10 Bosnië en Herzegovina 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.BA.05.01 
 

Gezondheidscertificaat voor invoer van blikvoeder voor 
gezelschapsdieren in Bosnië en Herzegovina 

7 blz 

 
III. Certificatievoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor invoer van blikvoeder voor gezelschapsdieren in Bosnië en 
Herzegovina 
 

1. Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en 
legt bij invoer de Europese eisen op. Het hierboven vermeld model van certificaat is een 
omzetting van het Europees model van certificaat voor de invoer van blikvoeder voor 
gezelschapsdieren, zoals vastgelegd in verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van 
verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Dit model 
dient gebruikt te worden voor de uitvoer van blikvoeder zoals gedefinieerd in verordening (EG) 
nr. 1069/2009 (“warmtebehandeld voeder voor gezelschapsdieren in een hermetisch gesloten 
recipiënt”). Voor de uitvoer van ander verwerkt voeder voor gezelschapsdieren dan blikvoeder 
dient een ander model van certificaat gebruikt te worden. 

 
2. Onder punt I.4. van het certificaat moet de naam en het adres vermeld worden van de lokale 

controle-eenheid die bevoegd is voor de plaats van lading van de zending (zie punt I.13.). 
 

3. Onder punt I.7. dient de naam en de ISO-code van het land waar de eindproducten zijn 
vervaardigd, te worden vermeld. 

 
4. Onder punt I.11. moeten de gegevens van het Belgische bedrijf van herkomst worden 

vermeld. Indien het bedrijf niet beschikt over een erkenning overeenkomstig verordening (EG) 
nr. 1069/2009, moet zijn registratienummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 
of zijn erkennings-, toelatings- of registratienummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 
183/2005 worden vermeld. 
 

5. Onder punt I.14. dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden: 
“DD/MM/YYYY”. 
 

6. Onder punt I.15. kan als referentiedocument het nummer van de luchtvrachtbrief, het nummer 
van de zeevrachtbrief of het commerciële registratienummer van de trein of het voertuig 
worden vermeld. 
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7. Onder I.18. dient een beschrijving van de goederen gegeven te worden met vermelding van 
de behandeling en de diersoort waarvoor de diervoeders bestemd zijn (bv “Canned dog 
feed”…). 
 

8. Het certificaat kan enkel worden afgeleverd voor voeder voor gezelschapsdieren dat werd 
geproduceerd in een overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf voor de 
vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren. 
Ten einde de certificerende agent toe te laten dit te verifiëren, dient de operator voor 
diervoeders die in een andere lidstaat werden geproduceerd bij zijn aanvraag de link te 
vermelden naar de website van de betrokken lidstaat waar de lijst van de erkende fabrikanten 
van voeders voor gezelschapsdieren kan worden geraadpleegd. Voor diervoeders die niet in 
de EU werden geproduceerd, dient het erkenningsnummer vermeld te zijn op het certificaat 
van invoer afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het derde land van oorsprong (zie punt 
10). 
Het erkenningsnummer van de producent moet vermeld worden onder I.28.  
In de eerste kolom van de tabel onder I.28. dient onder “Soort (wetenschappelijke benaming)” 
vermeld te worden van welke dieren de gebruikte dierlijke bijproducten of afgeleide producten 
afkomstig zijn (bv. Mammalia -Ruminantia, Aves, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebra). 

 
9. Onder II.2., II.6. en II.7. dienen de verklaringen die niet van toepassing zijn te worden 

doorgehaald met paraaf en stempel van de certificerende agent, waarbij telkens minstens één 
van opties dient te worden weerhouden. De operator moet hiervoor de nodige elementen 
bezorgen aan de certificerende agent (zie punt 10. en 11.).  
Wat betreft punt II.2., zijn de volgende in de EU toegelaten dierlijke bijproducten in het 
certificaat niet opgenomen: 
- dierlijke bijproducten van pluimvee en lagomorfen, zoals bedoeld onder artikel 10) c) van 

verordening (EG) nr. 1069/2009; 
- dieren en delen van dode dieren van de zoölogische ordes Rodentia en Lagomorpha, 

zoals bedoeld onder artikel 10) m) van verordening (EG) nr. 1069/2009. 
 

10. Voor voeders die niet in de EU werden geproduceer, kunnen verklaringen II.1. t.e.m. II.7. 
slechts worden ondertekend op basis van een kopie van het certificaat dat de producten 
vergezelde bij invoer in de EU, afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het land van 
oorsprong.  

 
11. Voor diervoeders die in de EU werden geproduceerd, dient de operator aan de certificerende 

agent aan te tonen welke types van dierlijke bijproducten, zoals vermeld onder II.2. van het 
certificaat, gebruikt werden voor de vervaardiging van het voeder voor gezelschapsdieren. 
Als het diervoeder in België werd geproduceerd, dient de operator de grondstoffenlijst voor te 
leggen aan de certificerende agent. 
Als het diervoeder in een andere lidstaat werd geproduceerd, dient het pre-exportcertificaat 
aan de certificerende agent te worden voorgelegd. 
Bosnië en Herzegovina heeft zijn wetgeving inzake levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
geharmoniseerd met de EU-wetgeving. Onder II.2. mogen verwijzingen naar de wetgeving van 
Bosnië en Herzegovina dan ook gelezen worden als verwijzingen naar de EU-wetgeving. 
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De verklaring onder II.4. kan worden afgeleverd op basis van een incubatietest. Deze 
incubatietest is een test waarbij het blikvoeder gedurende een specifieke tijdsduur bij een 
specifieke temperatuur wordt gehouden om vervolgens de uitgroei van micro-organismen in 
deze omstandigheden te bepalen (uitzetten van blikken, pH meting ...). De operator dient aan 
de certificerende agent aan te tonen dat deze test met conform resultaat werd uitgevoerd op 5 
blikken van elk lot waarvoor het certificaat wordt aangevraagd. 

 
Voor diervoeders die uitsluitend werden vervaardigd uitgaande van categorie 3-materiaal of 
afgeleide producten die in de EU werden geproduceerd, is de eerste optie onder II.6 van 
toepassing. Indien categorie 3-materiaal of afgeleide producten afkomstig uit derde landen 
gebruikt worden in de productie, dient het certificaat van invoer van de betrokken grondstoffen 
te worden voorgelegd aan de certificerende agent. 
 

12. De verklaringen onder II.7. zijn niet van toepassing indien het voeder bestemd is voor niet-
herkauwende gezelschapsdieren en kan in dergelijk geval worden doorgehaald met paraaf en 
stempel van de certificerende agent. 
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