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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Dierlijke bijproducten bestemd voor de 
vervaardiging van voeder voor 
gezelschapsdieren 

0511 91, 0511 99 Servië 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.RS.12.01 
 

Gezondheidscertificaat voor dierlijke bijproducten voor de 
vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren bestemd voor 
verzending naar of doorvoer door de Republiek Servië 

12 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor 
gezelschapsdieren bestemd voor verzending naar of doorvoer door de Republiek Servië 
.  

1. De instructiebundel beschrijft onder welke voorwaarden het certificaat kan worden afgeleverd 
voor dierlijke bijproducten afkomstig van pluimvee, varkens of runderen. In geval van interesse 
in de export van dierlijke bijproducten afkomstig van andere diersoorten of dierlijke bijproducten 
afkomstig van in het wild gedode dieren, kan de operator dit via de lokale controle eenheid 
melden aan het FAVV zodat de voorwaarden voor certificering van de betrokken producten 
kunnen worden uitgewerkt. 

 
2. De Republiek Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt 

bij invoer de Europese eisen op. Het hierboven vermelde model van certificaat is een omzetting 
van het Europese model van certificaat voor dierlijke bijproducten bestemd voor de 
vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en bestemd voor verzending naar of 
doorvoer door de Europese Unie, 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. 

 
3. 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.). 
 

4. Onder punt I.7. dient de naam en de ISO-code van het land waar de dierlijke bijproducten zijn 
vervaardigd te worden vermeld. 

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

Indien de dierlijke bijproducten worden verzonden vanuit een opslagbedrijf dient zijn 
erkenningsnummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 te worden vermeld. Indien 
de dierlijke bijproducten worden verzonden vanuit een slachthuis of uitsnijderij moet zijn 
erkenningsnummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 853/2004 worden vermeld. 
 

6. Onder punt I.14. dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden: 
“DD/MM/YYYY”. 
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7. 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. 

 
8. Onder I.18. dient in het Engels een beschrijving van de goederen gegeven te worden met 

vermelding van de diersoort waarvan de betrokken dierlijke bijproducten zijn afgeleid en, in 
voorkomend geval, de behandeling die de dierlijke bijproducten hebben ondergaan (bv frozen 
chicken liver …). 

 
9. Het erkenningsnummer van de producent van de dierlijke bijproducten moet vermeld worden 

onder I.28.  
Onder “Soort (wetenschappelijke benaming)” dient vermeld te worden van welke dieren de 
gebruikte dierlijke bijproducten of afgeleide producten afkomstig zijn (b.v. Bos, Suidae,  
Aves, …). 

 
10. Onder II.1.2., II.1.3., II.1.7., II.2., II.3. en II.4. dienen de verklaringen die niet van toepassing zijn, 

te worden doorgehaald met paraaf en stempel van de certificerende agent. De operator moet 
hiervoor de nodige elementen bezorgen aan de certificerende agent: 
 
10.1. Verklaring II.1.2. houdt in dat de dierlijke bijproducten: 

- Ofwel, dienen afkomstig te zijn van dieren die sinds hun geboorte of gedurende de 
laatste 3 maand voor het slachten hebben verbleven op het grondgebied van een EU 
lidstaat. Het land waarin de dieren, waarvan de dierlijke bijproducten afkomstig zijn, 
werden gehouden voorafgaand aan hun slachting, moet op het certificaat vermeld 
worden.  
 
Deze informatie kan op het niveau van het slachthuis op basis van de VKI 
(“voedselketen informatie”), of in voorkomend geval op basis van het runderpaspoort, 
nagegaan worden:  

• Braadkippen: informatie m.b.t. het land van geboorte en het land van afmesting 
opgenomen in deel 3 van de VKI;  

• Overig pluimvee: opzetdatum opgenomen in deel 2 van de VKI (opzet dient 
minstens 3 maanden voor het transport naar het slachthuis hebben 
plaatsgevonden);  

• Varkens: opzetdatum opgenomen in deel 2 van de VKI (opzet dient minstens 
3 maanden voor het transport naar het slachthuis hebben plaatsgevonden); 

• Runderen: paspoorten die beslagen van verblijf vermelden; 
• Andere diersoorten: In geval van exportinteresse van een operator, kan hij dit 

via de lokale controle eenheid melden aan het FAVV zodat de voorwaarden 
voor certificering van de betrokken producten kunnen worden uitgewerkt.   

Voor dierlijke bijproducten die vanuit het slachthuis naar Servië worden verzonden dient 
de operator aan de certificerende agent de betrokken VKI’s en in voorkomend geval de 
runderpaspoorten, voor te leggen om aan te tonen dat aan deze vereiste is voldaan. 
Indien de dierlijke bijproducten vanuit een uitsnijderij of vanuit een overeenkomstig 
verordening (EG) nr. 1069 erkend opslagbedrijf naar Servië worden verzonden, dient 
deze informatie door de verantwoordelijke van het slachthuis aan de hand van een pre-
attestatie op het handelsdocument worden doorgegeven (zie 12.). 

 

http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dieren/vki/
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- Ofwel, dienen afkomstig te zijn van dieren die in het wild werden gedood. In geval van 
exportinteresse van een operator, kan hij dit via de lokale controle eenheid melden aan 
het FAVV zodat de voorwaarden voor certificering van de betrokken producten kunnen 
worden uitgewerkt.   

 
10.2. Verklaring II.1.3. a.: Op de website van de OIE dient worden nagegaan of er in België, 

of desgevallend in de lidstaat van herkomst van de dieren, in de vermelde periode 
uitbraken zijn geweest van de vermelde ziekten waarvoor de dieren vatbaar zijn.  
Indien er uitbraken zijn geweest, moet er nagegaan worden of de bedrijven van 
herkomst niet gelegen zijn in de zone (10 km zone voor de ziekten vermeld onder 
II.1.3.a.i. en 25 km zone voor de dierziekten vermeld onder II.1.3.a.ii.) rond deze 
uitbraken. In voorkomend geval dient de operator aan de certificerende agent een 
verklaring voor te leggen van het slachthuis waarin een lijst is opgenomen met de 
vermelding van de naam en het adres van de bedrijven van herkomst van de dieren.  

 
10.3. Verklaring II.1.3. b. ii.: Op niveau van het slachthuis dient door de verantwoordelijke 

van het slachthuis aan de hand van de VKI te worden nagegaan of aan de vereiste, dat 
de dieren gedurende ten minste 40 dagen voor de verzending op het bedrijf van 
herkomst hebben verbleven, is voldaan:  
• Pluimvee en varkens: opzetdatum opgenomen in deel 2 van de VKI (opzet dient 

minstens 40 dagen voor het transport naar het slachthuis hebben plaatsgevonden);  
• Runderen: paspoorten die beslagen van verblijf vermelden; 
• Andere diersoorten: In geval van exportinteresse van een operator, kan hij dit via 

de lokale controle eenheid melden aan het FAVV zodat de voorwaarden voor 
certificering van de betrokken producten kunnen worden uitgewerkt.   

Voor dierlijke bijproducten die vanuit het slachthuis naar Servië worden verzonden dient 
de operator aan de certificerende agent de betrokken VKI’s en in voorkomend geval de 
runderpaspoorten, voor te leggen om aan te tonen dat aan deze vereiste is voldaan. 
Indien de dierlijke bijproducten vanuit een uitsnijderij of vanuit een overeenkomstig 
verordening (EG) nr. 1069 erkend opslagbedrijf naar Servië worden verzonden, dient 
deze informatie door de verantwoordelijke van het slachthuis aan de hand van een pre-
attestatie op het handelsdocument worden doorgegeven (zie 12.). 

 
10.4. De operator dient aan de certificerende agent aan te tonen welke types van dierlijke 

bijproducten, zoals vermeld onder II.1.7. van het certificaat, het betreft. 
 
10.5. Verklaring II.2. is niet van toepassing en dient te worden doorgehaald.  
 
10.6. Voor dierlijke bijproducten die in België werden geproduceerd is de eerste optie onder 

II.3. van toepassing. Indien de dierlijke bijproducten in een ander lidstaat werden 
geproduceerd is een precertificaat vereist zoals beschreven onder punt 9.  
Voor in de EU geproduceerde dierlijke bijproducten die behoren tot categorie 3- 
materiaal zoals bedoeld in artikel 10 van verordening (EG) nr. 1069/2009, kan de 
deelverklaring vermeld als eerste optie onder II.3. worden ondertekend op basis van 
de EU-wetgeving. 

 
 
 
 

https://wahis.oie.int/#/home
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10.7. De verklaringen onder II.4. zijn niet van toepassing indien de dierlijke bijproducten geen 
melk of melkproducten bevatten en dienen in dergelijk geval te worden doorgehaald 
met paraaf en stempel van de certificerende agent. Indien de dierlijke bijproducten melk 
of melkproducten bevatten, kan de operator zijn exportinteresse via de lokale controle 
eenheid melden aan het FAVV zodat de voorwaarden voor certificering van de 
betrokken producten kunnen worden uitgewerkt. 
 

11. Verklaring II.1.4. kan worden ondertekend indien er zich in een straal van 10 km rond de 
producerende inrichting geen geval of uitbraak heeft voorgedaan van de onder II.1.3.a. 
genoemde ziekten waarvoor de dieren vatbaar zijn.  

 
Op de website van de OIE dient te worden nagaan of er in België, of desgevallend in de lidstaat 
van herkomst van de dieren, in de vermelde periode uitbraken zijn geweest van de 
bovenvermelde ziekten. Indien er uitbraken zijn geweest, moet er nagegaan worden of er in de 
10 km zone rond de inrichting uitbraken zijn geweest.  
 
Indien de dierlijke bijproducten in een andere lidstaat werden geproduceerd is een pre-certificaat 
vereist zoals beschreven onder punt 12. 

 
12. De pre-attestatie vermeld onder 10.1. en 10.3. houdt in dat de verantwoordelijke van de 

inrichting op het handelsdocument volgende verklaring opneemt:  
 

“De dieren waarvan (“het vlees” of “de dierlijke bijproducten” invullen naar gelang het vlees 
betreft dat naar een uitsnijderij wordt verzonden of dierlijke bijproducten die naar een 
opslagbedrijf worden verzonden) afkomstig is hebben gedurende de laatste 3 maand voor het 
slachten verbleven in (land invullen waar de dieren de laatste 3 maand voorafgaand aan de 
slachting werden gehouden). De dieren hebben gedurende ten minste 40 dagen voor de 
verzending op het bedrijf van herkomst verbleven. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke:” 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten.  
 
Indien het slachthuis of de uitsnijderij gelegen is in een andere lidstaat is geen pre-attestering 
mogelijk. In voorkomend geval is een precertificaat vereist dat werd afgeleverd door de 
bevoegde overheid van de betrokken lidstaat waarin de verklaringen zoals vermeld onder II.1.2, 
II.1.3.a., II.1.3.b.ii. en II.1.4. van het certificaat EX.PFF.RS.12.01 zijn opgenomen.  

 
13. Verklaring II.1.6 en II.1.8. kunnen worden ondertekend op basis van de fysieke controle van de 

zending die bevestigd dat aan in deze verklaring vermelde vereisten is voldaan.  
 

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

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
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