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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Mengvoeders, voormengsels en 
toevoegingsmiddelen bestemd 
voor diervoeding en bevattend 
ingrediënten van dierlijke 
oorsprong 

 Moldavië  

 
II. Geharmoniseerd certificaat op basis van onderhandelingen tussen de Europese 

Commissie en Moldavië 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
TRACES Export health certificate for feed and feed additives of animal origin 

exported from the EU to the Republic of Moldova 
2 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Export health certificate for feed and feed additives of animal origin exported from the EU to 
the Republic of Moldova 
 

1. Het hierboven vermelde certificaat dient te worden afgeleverd via de TRACES NT-applicatie 
TRACES-applicatie. Het certificaat werd onderhandeld tussen de Europese Commissie en de 
bevoegde overheid van Moldavië en is beschikbaar via de certificatiewebsite “TRACES NT”. 
Een algemene toelichting over het bekomen van een TRACES-account door de operator en 
certificering binnen TRACES is beschreven in het document “Leidraad voor het gebruik van de 
TRACES-applicatie voor de uitvoer van levensmiddelen, diervoeders, andere producten van 
dierlijke oorsprong en levende dieren naar derde landen”. 
Meer informatie over het gebruik van TRACES NT en het aanvragen van een TRACES NT 
account kan worden teruggevonden op de TRACES (Trade Control and Expert System) 
webpagina.   

 
2. Verklaring II.1. houdt in dat enkel diervoeders en toevoegingsmiddelen van dierlijke oorsprong 

die in een EU-lidstaat geproduceerd werden kunnen uitgevoerd worden. De producent van het 
diervoeder en/of de toevoegingsmiddelen dient erkend of geregistreerd te zijn overeenkomstig 
verordening (EG) nr. 1069/2009 of verordening (EG) nr. 183/2005. Het certificaat kan niet 
worden afgeleverd voor diervoeders en/of toevoegingsmiddelen die in derde landen zijn 
geproduceerd.  
 
De operator dient bij zijn aanvraag de gegevens (naam, adres en erkennings-/toelatings- of 
registratienummer) te voegen van de producent van de diervoeders/toevoegingsmiddelen.  
 
Indien de diervoeders/toevoegingsmiddelen in een andere EU-lidstaat werden geproduceerd 
dient de operator bij zijn aanvraag een link te voegen naar de website van de bevoegde 
overheid van de betrokken lidstaat waar de lijst van erkende en registreerde bedrijven kan 
worden geraadpleegd. Tevens is een pre-export certificaat vereist ten einde te garanderen dat 
voldaan is aan de vereisten die zijn opgenomen in verklaring II.4 en II.7. van het certificaat.  
 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/_documents/20160902_LeidraadTRACES.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/_documents/20160902_LeidraadTRACES.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/_documents/20160902_LeidraadTRACES.pdf
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
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In voorkomend geval zijn de algemene voorwaarden beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC 
met betrekking tot pre-attestering en pre-certificering (gepubliceerd op de website van het 
FAVV onder het tabblad "Algemene documenten voor export naar derde landen") van 
toepassing. 

 
3. Verklaringen II.2., II.3., II.5. en II.8. kunnen worden afgegeven op basis van EU regelgeving en 

de onder punt 2 van deze instructiebundel beschreven erkenning/registratie van de producent.  
 

4. Verklaring II.4 is enkel van toepassing op diervoeders/toevoegingsmiddelen die ingrediënten 
afkomstig van runderen/schapen en/of geiten bevatten (andere dan melk, melkproducten en 
vitamine D3).  

  
4.1. Voor het eerste deel onder verklaring II.4 dient de operator aan de certificerende agent 

een lijst voor te leggen van de ingrediënten van dierlijke oorsprong met vermelding van de 
diersoort en de naam van het land van herkomst.   
 
Voor de ingrediënten afkomstig van runderen/schapen en/of geiten (andere dan melk, 
melkproducten en vitamine D3) die buiten België werden vervaardigd, dient de operator 
een pre-exportcertificaat voor te leggen dat werd uitgereikt door de bevoegde autoriteit 
van het land van herkomst dat garandeert dat de dierlijke bijproducten waarmee deze 
ingrediënten van dierlijke oorsprong zijn vervaardigd afkomstig zijn uit een land met 
gecontroleerd of een verwaarloosbaar BSE risicostatus. 
 
Voor de ingrediënten afkomstig van runderen/schapen en/of geiten (andere dan melk, 
melkproducten en vitamine D3) die binnen België werden vervaardigd kan de verklaring 
vermeld onder II.4 slechts ondertekend worden op voorwaarde dat de operator aan de 
hand van traceerbaarheidsgegevens kan aantonen dat de runderen/schapen en/of geiten 
waarvan de ingrediënten zijn afgeleid afkomstig zijn uit landen met een gecontroleerd of 
een verwaarloosbaar BSE risicostatus.  
 
In voorkomend geval zijn de algemene voorwaarden beschreven in de instructie 
IB.AA.PA-PC met betrekking tot pre-attestering en pre-certificering (gepubliceerd op de 
website van het FAVV onder het tabblad "Algemene documenten voor export naar derde 
landen") van toepassing. 

 
4.2. Het tweede deel van verklaring II.4 kan worden afgegeven op basis van EU regelgeving. 

 
5. Verklaring II.6. kan ondertekend worden op basis van de EU regelgeving en het nationaal 

controle plan.  
 

6. Volgens verklaring II.7. dient het mengvoeder/voormengsel/toevoegingsmiddel of de 
grondstoffen van dierlijke oorsprong die werden gebruikt voor de vervaardiging van het 
mengvoeder/voormengsel/toevoegingsmiddel:   

• een behandeling hebben ondergaan bij een temperatuur van ten minste 
133°C gedurende ten minste 20 minuten bij een druk van 3 bar, of 

• onder toezicht van een bevoegde dienst van de EU-lidstaat een erkende 
alternatieve behandeling hebben ondergaan die de gepaste garantie biedt wat 
de vastgestelde microbiologische norm betreft. 
Onder “erkende alternatieve behandeling” dient te worden verstaan “verwerkt 
in overeenstemming met bijlage X van verordening (EG) nr. 142/2011”. De 
vermelding “onder toezicht van de bevoegde dienst van de EU-lidstaat” 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
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impliceert dat de behandeling moet hebben plaatsgevonden in een in de EU 
gelegen erkend bedrijf.  

 
De operator dient aan de certificerende agent aan te tonen dat aan deze vereiste is voldaan. 
Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond aan de hand van de handelsdocumenten van de 
gebruikte grondstoffen van dierlijke oorsprong waarop in vak I.31. de verwerkingsmethode en 
de gegevens van het verwerkingsbedrijf dienen te worden vermeld. De lijsten van volgens art. 
24 van verordening (EC) 1069/2009 erkende verwerkingsbedrijven kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de Europese Commissie (Sectie IV: Verwerkingsbedrijven). 

 
Voor verwerkte dierlijke bijproducten waarvoor volgens bijlage X van verordening (EG) nr. 
142/2011 een verwerking overeenkomstig verordening (EG) nr. 853/2004 volstaat (visolie, 
gesmolten vet, gelatine, collageen, eiproducten), kan ook deze verwerking beschouwd worden 
als een erkende alternatieve behandeling.  
 

7. Verklaring II.9. sluit bulk vervoer (los gestort in tank / container) uit; alleen vervoer in big bags 
of zakgoed is toegestaan. Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een 
bedrijfsverklaring van gelijke strekking.  
 

8. Verklaring II.10. kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving. 
 

 
 

 

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en
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