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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Niet gesteriliseerde voeders 
voor gezelschapsdieren met 
producten van dierlijke 
oorsprong  

2309 Republiek Korea 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.KR.03.03 
 

Gezondheidscertificaat voor niet gesteriliseerde voeders voor 
gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke oorsprong 
bestemd voor de export van België naar de Republiek Korea 

3 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor niet gesteriliseerde voeders voor gezelschapsdieren bevattend 
product van dierlijke oorsprong voor de export van België naar de Republiek Korea 
 

1. Dit certificaat is van toepassing voor niet gesteriliseerde voeders voor gezelschapsdieren die 
producten van dierlijke oorsprong bevatten.  
 
Voor niet gesteriliseerde voeders voor gezelschapsdieren die ingrediënten afkomstig van vis 
bevatten als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong, met uitzondering van vismeel, is geen 
gezondheidscertificaat vereist.  
Voor de export van niet gesteriliseerde voeders voor gezelschapsdieren die vismeel bevatten, 
dient het model EX.PFF.KR.03.03 gebruikt te worden. 

 
2. In punten 1 en 2.4 van het certificaat EX.PFF.KR.03.03 moeten de gegevens van de Belgische 

producent van de voeders voor gezelschapsdieren ingevuld worden. Het certificaat kan enkel 
worden afgeleverd voor voeders voor gezelschapsdieren die werden geproduceerd in een 
Belgisch overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf voor de vervaardiging 
van voeder voor gezelschapsdieren. Voor voeders voor gezelschapsdieren die geproduceerd 
zijn buiten België kan het certificaat EX.PFF.KR.03.03 niet afgeleverd worden.  

 
Voor producten die werden geproduceerd in België, kan het certificaat enkel worden afgeleverd 
voor voeder voor gezelschapsdieren dat werd geproduceerd in een Belgisch overeenkomstig 
verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf voor de vervaardiging van voeder voor 
gezelschapsdieren.  
 
Indien het voeder werd geproduceerd in een ander land kan het certificaat enkel worden 
afgeleverd op basis van een pre-exportcertificaat, afgeleverd door het land van oorsprong 
waarin de verklaringen 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. en 5.6 en de informatie gevraagd in punt 2.5. zoals 
weergegeven in het model EX.PFF.KR.03.03. zijn opgenomen. In voorkomend geval zijn de 
punten 3 en 8 t.e.m.12 van deze IB niet van toepassing.   
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3. Onder punt 2.5. van het certificaat dient voor elk ingrediënt van dierlijke oorsprong dat gebruikt 
werd voor de productie van de te exporteren voeders, vermeld te worden van welke diersoort 
en van welk land deze afkomstig zijn. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van 
het certificaat een verklaring op erewoord van de producerende inrichting van de betrokken 
diervoeders te voegen met vermelding van de ingrediënten van dierlijke oorsprong, de diersoort 
en het land waarvan zij afkomstig zijn. Indien gevraagd door de certificerende agent dient de 
operator voor deze informatie de nodige bewijzen (handelsdocument en/of 
gezondheidscertificaat van invoer) voor te leggen. 
 

4. Onder punt 2.6. van het certificaat dient de conserveringsmethode vermeld te worden, vb. 
droogvoeder (“dry pet food”). Indien een ander type conserveringsmethode toegepast werd, 
dient deze vermeld te worden (bijvoorbeeld “heat treated semi-moist feed with limited shelf-
life”).  

 
5. Onder punt 2.10. van het certificaat dienen de gegevens van het Belgische bedrijf waar de 

zending geladen is, te worden vermeld.  
 

6. Onder punt 2.11.: hier dient de verwachte datum van vertrek uit België als volgt vermeld te 
worden: “ETD DD/MM/JJJJ”. 
 

7. De eerste verklaring onder punt 5.1. kan ondertekend worden indien uit de samenstelling van 
de producten blijkt dat het voeder geen ingrediënten van herkauwers bevat, met uitzondering 
van melk en melkproducten. Voor de tweede verklaring onder punt 5.1. dient de operator bij zijn 
aanvraag voor het bekomen van het certificaat een verklaring op erewoord te voegen met 
vermelding dat de producten klaar zijn voor verkoop in de detailhandel. De conformiteit van 
deze verklaring zal steekproefsgewijs nagegaan worden tijdens fysieke controles op bepaalde 
zendingen.  
 

8. Verklaring 5.2. is van toepassing voor voeders met ingrediënten afgeleid van gevogelte en/of 
eiproducten, met uitzondering van gedroogd eiwit (hiervoor is verklaring 5.3. van toepassing).  
Verklaring 5.2. zegt dat indien de voeders ingrediënten afgeleid van gevogelte en/of eiproducten 
bevatten, de eindproducten of de ingrediënten van gevogelte oorsprong (met inbegrip van de 
eiproducten), één van de in 5.2. vermelde hittebehandelingen dient ondergaan te hebben (de 
verklaring is ook van toepassing op producten afgeleid van gevogelte die na extrusie op 
geëxtrudeerde producten aangebracht worden). De operator dient één van de opties onder punt 
5.2. te selecteren. 
 
Indien de vereiste hittebehandeling (op het eindvoeder of op de ingrediënten afkomstig van 
pluimvee) in België werd uitgevoerd, dient de operator aan de certificerende agent een kopie 
van het productieproces voor te leggen die aantoont dat het diervoeder of de ingrediënten 
afkomstig van pluimvee een hittebehandeling zoals vermeld op het certificaat hebben 
ondergaan. Indien nodig, zal de certificerende agent bijkomende bewijzen opvragen.  
 
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 
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 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 
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afkomstig van pluimvee één van de in verklaring 5.2. vermelde hittebehandelingen heeft 
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 gevogelte één van de in verklaring 5.2. vermelde 
hittebehandelingen ondergaan heeft. 

 
9. Verklaring 5.3. is van toepassing voor voeders die gedroogd eiwit bevatten. Als de voeders 

poeder van volledig ei bevatten (bevattend eiwit en eigeel), dan is verklaring 5.2. van 
toepassing. 
Verklaring 5.3. zegt dat indien de voeders gedroogd eiwit bevatten de eindproducten of het 
gedroogd eiwit één van de in 5.3. vermelde hittebehandelingen dient ondergaan te hebben.  

 
Indien de vereiste hittebehandeling (op het eindvoeder of op het gedroogde eiwit) in België werd 
uitgevoerd, dient de operator aan de certificerende agent een kopie van het productieproces 
voor te leggen die aantoont dat het diervoeder of het gedroogde eiwit een hittebehandeling 
zoals vermeld op het certificaat heeft ondergaan. Indien een equivalente hittebehandeling van 
toepassing is, zal het FAVV nagaan of de behandeling equivalent is t.o.v. de inactivatie van het 
aviare influenza virus en kan aanvaard worden. Indien nodig, zal de certificerende agent 
bijkomende bewijzen opvragen.  

 
Indien het eindvoeder in België geproduceerd werd, maar de vereiste hittebehandeling niet werd 
toegepast op het eindvoeder en het gedroogde eiwit in een andere lidstaat werd 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 (equivalent aan de 
vereiste hittebehandeling): ofwel het handelsdocument van het gedroogde eiwit 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 het 
gedroogde eiwit één van de in verklaring 5.3. vermelde hittebehandelingen heeft 
ondergaan (indien equivalente tijd/temperatuur behandeling moeten de tijd en 
temperatuur ook vermeld worden op het certificaat); 
- 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 het gedroogde eiwit één van de in verklaring 5.3. vermelde hittebehandelingen 
ondergaan heeft of een equivalente thermische behandeling. In het geval van een 
equivalente tijd/temperatuur behandeling moeten de tijd en de temperatuur eveneens 
op het certificaat vermeld worden. 

 
10. Verklaring 5.4. is van toepassing voor voeders die producten van varkens bevatten (de 

verklaring is ook van toepassing op producten afkomstig van varkens die na de extrusie op 
geëxtrudeerde producten aangebracht worden).  Verklaring 5.4. zegt dat indien de voeders 
producten van varkens bevatten, de eindproducten of de producten afkomstig van varkens één 
van de in 5.4 vermelde behandelingen dienen ondergaan te hebben.   
 
Indien de vereiste hittebehandeling (op het eindvoeder of op het product afkomstig van varkens) 
in België werd uitgevoerd, dient de operator aan de certificerende agent een kopie van het 
productieproces voor te leggen die aantoont dat het diervoeder of het product afkomstig van 
varkens een hittebehandeling zoals vermeld op het certificaat heeft ondergaan.   
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Indien het eindvoeder in België geproduceerd werd, maar de vereiste hittebehandeling niet werd 
toegepast op het eindvoeder en het ingrediënt afkomstig van varkens in een andere lidstaat 
werd 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 (equivalent aan de 
vereiste hittebehandeling): ofwel het handelsdocument van het product 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 het product afkomstig van varkens één van de in verklaring 5.4. vermelde 
hittebehandelingen heeft 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 het product afkomstig van varkens één van de in verklaring 5.4. vermelde 
hittebehandelingen ondergaan heeft.  

 
 

11. Indien het te exporteren voeder voor gezelschapsdieren vismeel bevat, dient de operator onder 
de verklaring 5.5. de naam en het adres van de producent van het vismeel in te vullen. Het 
vismeel moet afkomstig zijn van een inrichting die uitsluitend producten van vis verwerkt. De 
operator dient hiervoor de nodige bewijzen voor te leggen aan de certificerende agent. Dit 
bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit een verwijzing naar een internetpagina van een bevoegde 
overheid van het producerende land met een lijst van de erkende bedrijven voor de verwerking 
van categorie 3-materiaal (indien dit document de diersoort vermeldt), een kopie van de 
erkenning van het categorie 3-verwerkingsbedrijf (indien dit document de diersoort vermeldt) of 
een verklaring van de bevoegde autoriteit van het land waar het vismeel werd geproduceerd.  
 

12. Verklaring 5.6. zegt dat indien de voeders melk en/of melkproducten bevatten deze een 
pasteurisatiebehandeling (15s, 72°C) of een equivalente tijd/temperatuur-combinatie dienen 
ondergaan te hebben. De operator dient aan de certificerende agent een kopie van het 
productieproces voor te leggen die aantoont dat de producten deze hittebehandeling ondergaan 
hebben. 
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