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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Voeders voor siervogels en 
knaagdieren die producten van 
dierlijke oorsprong bevatten 
 

2309 90 Canada 

 
II. Geharmoniseerd certificaat op basis van onderhandelingen tussen de Europese Commissie 

en Canada 
 
Type certificaat Titel van het certificaat   
   
TRACES Health certificate for the export of ornamental bird food or food for 

rodents containing animal-origin ingredients to Canada 
3 blz 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Health certificate for the export of ornamental bird food or food for rodents containing animal-
origin ingredients to Canada 
 

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 Canada 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. Het beleid van Canada inzake de invoer van voeder voor gezelschapsdieren, kan men 

terugvinden op de website van de bevoegde overheid van Canada, het Canadian Food 
Inspection Agency (CFIA). Sinds 1 november 2016 is geen invoervergunning meer vereist voor 
de invoer vanuit de EU van voeders voor siervogels en knaagdieren die producten van dierlijke 
oorsprong bevatten en die bestemd zijn voor commerciële doeleinden.  
Een invoervergunning blijft daarentegen vereist voor: 

• Rauwe voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten 
en die geen hittebehandeling hebben ondergaan/niet stabiel zijn; en  

• Stalen van voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong 
bevatten, die ingevoerd worden voor gebruik in laboratoria, voor 
onderzoeksdoelstellingen of voor analyse (m.a.w. niet bestemd voor commercieel 
verkoop in Canada).   

 
3. Onder I.21. dienen het containernummer en, indien van toepassing, het zegelnummer te worden 

vermeld zoals aangegeven in de opmerkingen betreffende "Vak I.21." onderaan het certificaat. 
 

4. De diervoeders mogen uitsluitend volgende ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten: 

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/
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/animal-products-and-by-products/pet-food/eng/1321129023397/1321129556426
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/animal-products-and-by-products/pet-food/eng/1321129023397/1321129556426
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melkproducten, eiproducten, gesmolten vet, vitamine D3, gelatine, honing, crustaceae en/of 
insecten. De operator dient aan de certificerende agent een overzicht te bezorgen van alle 
diervoeders met vermelding per product van de ingrediënten van dierlijke oorsprong en de 
diersoort waarvan deze zijn afgeleid.  
 

5. Volgens verklaring II.2. dienen de gegevens van producerende inrichting vermeld te worden in 
vak I.25. van het certificaat.  
 

6. Verklaring II.3 is enkel van toepassing op de dierlijke ingrediënten die afkomstig zijn van 
zoogdieren of pluimvee. Voor honing, crustaceae en insecten is de vereiste zoals vermeld onder 
punt II.3 niet van toepassing, gezien de dierziekten zoals vermeld op de Canadese website 
waarnaar wordt verwezen geen betrekking hebben op de diersoorten waarvan deze dierlijke 
producten zijn afgeleid.  
 
Om aan te tonen dat voldaan is aan de vereisten zoals opgenomen in verklaring II.3 dient de 
operator volgende documenten voor te leggen aan de certificerende agent: 
 

A. Voeders die in België werden geproduceerd: 
De operator dient, in voorkomend geval, in het overzicht van de dierlijke ingrediënten 
voor de melkproducten, eiproducten, gesmolten vet, vitamine D3 en/of gelatine de 
gegevens te vermelden van de producerende inrichting (naam, land van oorsprong en 
erkenningsnummer). De operator dient via een kopie van de handelsdocumenten van 
deze dierlijke ingrediënten en/of een kopie van de etiketten van deze producten ook 
aan te tonen dat de informatie m.b.t. de producerende inrichting overeenstemt met de 
informatie die in het overzicht werd opgenomen. De producerende inrichting van de 
dierlijke ingrediënten dient gelegen te zijn in een land dat door Canada is erkend als 
zijnde vrij van de voor de betrokken diersoort (=diersoort waarvan de betrokken dierlijke 
producten zijn afgeleid) relevante ziekten (zie Animal health status by country).  

 
Indien de operator niet kan aantonen dat de producerende inrichting van de 
melkproducten, eiproducten, gesmolten vet, vitamine D3 en/of gelatine gelegen is in 
een land dat door Canada is erkend als zijnde vrij van de voor de betrokken diersoort 
relevante ziekten, dient de operator de nodige bewijzen voor te leggen dat de dierlijke 
ingrediënten werden onderworpen aan een hittebehandeling met een minimale 
kerntemperatuur van 90°C.  
Indien de dierlijke ingrediënten buiten België werden geproduceerd is in voorkomend 
geval een certificaat van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong vereist 
waarin wordt verklaard dat het product een hittebehandeling met een minimale 
kerntemperatuur van 90°C heeft ondergaan.  
 
B. Voeders die in een andere EU-lidstaat werden geproduceerd: 
Indien de voeders in een andere EU-lidstaat werden geproduceerd is een certificaat van 
de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong vereist waarin wordt verklaard dat 
het product voldoet aan de vereiste zoals opgenomen in verklaring II.3.  

 
7. De verklaring “None of the animals from which the animal origin raw materials are derived were 

under movement restriction for or were culled or eradicated as part of a disease response to 
any reportable disease as defined by Canada” en verklaring II.4 en II.5 kunnen ondertekend 

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-country/eng/1306648587424/1306649135327
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worden op basis van de EU-wetgeving en de erkenning van het bedrijf voor de vervaardiging 
van voeder voor gezelschapsdieren overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009. 

 
8. Het certificaat dient in de officiële taal van de certificerende agent en in het Engels afgeleverd 

te worden. 
 
Het certificaat dient te worden ondertekend door een officiële dierenarts. De officiële stempel 
en de handtekening van de officiële dierenarts dient aanwezig te zijn op elke bladzijde van het 
certificaat, inclusief eventuele bijlagen.  
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