
I.1. Verzender

Naam
Adres
Land ISO-code

I.2. Imsoc-referentie

I.2.a. Local Reference

I.5. Geadresseerde

Naam
Adres
Land ISO-code

I.3. Bevoegde centrale autoriteit
I.4. Local competent authority

I.7. Land van oorsprong ISO-code I.9. Country of destination ISO-code

I.8. Region of origin Code I.10. Regio van bestemming Code
I.11. Place of Dispatch

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.12. Plaats van bestemming

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.13. Plaats van lading

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.14. Date and time of departure

I.15. Vervoermiddel

Soort Document Identificatie

I.16 Entry Point

I.18. Transport conditions
Gekoeld ☐ Controlled

temperature ☐ Omgeving ☐ Bevroren ☐
I.17. Begeleidende documenten

Referentien
ummer van
het
handelsdoc
ument

Datum van
afgifte

Land Plaats van
afgifte

I.19. Containernummer / Zegelnummer

I.20. Certified as
Kunstmatige reproductie ☐ Ornamental use/research ☐ Pollination ☐ Circus/tentoonstelling ☐
Consignments according to
Regulation No 999/2001 ☐ Ornamental bird food ☐ Geregistreerde paardachtigen ☐ Category 3 fish oil/fish meal for

detoxification according to
Regulation 2015/786 ☐

Breeding and production ☐ Racing ☐ Slacht ☐ Verdere verwerking ☐
Training ☐ Gezelschapsdieren ☐ Laboratory ☐ Farmaceutisch gebruik ☐
Rodent food ☐ Technisch gebruik ☐ Unregistered equidae ☐ Diervoeder ☐
Sales ☐ Storage ☐ Breeding ☐ Organic fertilizers ☐
Heruitzetting ☐ Andere ☐ Transhumance ☐ Quarantaine ☐
Competition ☐ Menselijke consumptie ☐ Erkende instellingen ☐ Voeder voor gezelschapsdieren ☐
Vetmesten ☐ Production of petfood ☐ Production ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Country ISO-code
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. For transit through Member State(s) ☐

Country ISO-code

I.23. Totaal aantal colli I.24. Totale hoeveelheid I.25. Totaal nettogewicht I.25. Totaal brutogewicht
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I.28. Description of consignment

Grondstof Soort(en) Hoeveelheid Partijnummer Verwerkingsbedrijf

Koelhuis Uitsnijderij Datum van invriezing Productiedatum Slachtdatum

Nettogewicht Product Description Aantal colli Identificatiekenmerk
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II. Informatie over de gezondheid

II. Informatie over de gezondheid

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart na gedegen onderzoek en naar beste weten dat de hierboven
beschreven voeders en traktaties voor gezelschapsdieren voldoen aan alle voorwaarden in onderstaand
gezondheidscertificaat:

II.1. De uiteindelijke verwerkte voeders en traktaties voor gezelschapsdieren zoals beschreven in het
veterinaire certificaat voor uitvoer, zijn vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat is erkend en wordt
gecontroleerd door de bevoegde veterinaire autoriteit van de EU-lidstaat.

II.2. Alle onverwerkte producten en/of bijproducten van dierlijke oorsprong voor de uiteindelijke verwerkte
voeders en traktaties voor gezelschapsdieren, met inbegrip van voeders voor gezelschapsdieren die zijn
ingeblikt of in hermetisch afgesloten recipiënten zijn verpakt, zijn enkel afkomstig van:

(2)hetzij ☐ [II.2.1. op het land levende zoogdieren en/of vogels, met inbegrip van gekweekt wild dat is geslacht
voor menselijke consumptie, die zowel voor als na de slacht gekeurd en geschikt zijn
bevonden en zijn aangeboden voor een post-mortemkeuring in een slachthuis dat onder
toezicht staat van de bevoegde veterinaire autoriteit van de lidstaat;]

(2)en/of ☐ [II.2.1. waterdieren, anders dan zoogdieren, die geen klinische symptomen vertonen van een op
mens of dier overdraagbare ziekte;]

(2)en/of ☐ [II.2.1. ongewervelde dieren, anders dan voor mens of dier ziekteverwekkende soorten;]

(2)en/of ☐ [II.2.1.  van de hierboven genoemde dieren afgeleide grondstoffen die geen bedreiging voor de
volksgezondheid of diergezondheid vormen;]

(2)en/of ☐ [II.2.1. zuivel, bijproducten van broederijen, eieren en eiproducten afkomstig van dieren die geen
klinische symptomen vertoonden van een via dat product op mens of dier overdraagbare
ziekte.]

II.3. Voor geen van de dieren waarvan de voor de productie van het verwerkte voeder voor
gezelschapsdieren gebruikte onverwerkte of verwerkte producten van dierlijke oorsprong en/of
bijproducten zijn afgeleid, golden op last van de bevoegde veterinaire autoriteit van de lidstaat officiële
beperkingen in verband met een ernstige epizoötische ziekte waarvoor de soort waarvan het product of
bijproduct is afgeleid vatbaar is en die door het onbehandelde product of bijproduct kan worden
overgebracht en geen van de dieren waarvan de grondstoffen van dierlijke oorsprong afkomstig zijn,
was onderworpen aan een verplaatsingsbeperking of was geruimd of uitgeroeid als onderdeel van een
maatregel ter bestrijding van een ziekte die in Canada is aangemerkt als meldingsplichtige ziekte(1).

II.4. Alle verwerkte en onverwerkte producten die afkomstig zijn van runderen en/of bijproducten die
worden gebruikt bij de productie van verwerkt voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van
melk of zuivelproducten:

hetzij ☐ [II.4.1. zijn alleen afkomstig van dieren die van oorsprong zijn uit Australië, Nieuw-Zeeland of EU-
lidsta(a)t(en) met een door Canada erkend verwaarloosbaar BSE-risico (zoals beschreven
door de OIE): (naam van land of landen);                          ]

en/of ☐ [II.4.1. zijn afkomstig van dieren die van oorsprong zijn uit EU-lidsta(a)t(en) met een door Canada
erkend gecontroleerd BSE-risico (zoals beschreven door de OIE)                          (naam van
land of landen);]

en:

II.4.1.1.  zijn niet afgeleid van gespecificeerd risicomateriaal van runderen, dit niet
bevatten en hier geen kruisbesmetting mee hebben ondergaan, met inbegrip
van: de keelamandelen en het distale ileum van runderen van alle leeftijden, de
schedel, de hersenen, ganglia semilunares, ogen, het ruggenmerg en de
wervelkolom (behalve de staartwervels, de dwarsuitsteeksels van de borst- en
lendenwervels en de alae sacrales) van runderen van dertig maanden en ouder,
en

II.4.1.2.  bevatten geen separatorvlees en;

II.4.1.3. alle maatregelen zijn genomen om tijdens de slacht, bewerking en behandeling
direct of indirect contact van ingrediënten van rundvlees met het in punt II.4.1.1
genoemd gespecificeerd risicomateriaal te voorkomen.
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II. Informatie over de gezondheid

II.4.2. zijn afkomstig van dieren die levend zijn geslacht en die vóór de slacht niet zijn
onderworpen aan een bedwelmingsproces waarbij perslucht of gas in de schedelholte wordt
geïnjecteerd of aan een "pithing"-procedé, en vóór verbloeding op humane wijze buiten
bewustzijn zijn gebracht, of zijn geslacht volgens joodse of islamitische voorschriften.

II.4.3. gesmolten vet dat in voeders en/of traktaties voor gezelschapsdieren gebruikt wordt, mag
maximaal 0,15 gewichtsprocent onoplosbare verontreinigingen bevatten.

II.5. De verwerkte voeders en traktaties voor gezelschapsdieren of de gebruikte grondstoffen, met
uitzondering van voeders voor gezelschapsdieren die zijn ingeblikt of in hermetisch afgesloten
recipiënten zijn verpakt, zijn aan een hittebehandeling onderworpen van:

(2)hetzij ○ [II.5.1. ten minste 90 °C overal in het product;]

(2)hetzij ○ [II.5.1. 70 °C gedurende 30 minuten;]

(2)hetzij ○ [II.5.1. 75 °C gedurende 15 seconden voor melkproducten(3);]

(2)hetzij ○ [II.5.1. De verwerkte voeders en traktaties voor gezelschapsdieren voor uitvoer naar Canada
hebben een dusdanige hittebehandeling ondergaan dat zij voldoen aan de in II.6 vermelde
microbiologische normen: ten minste                          Temperatuur (graden Celsius)
gedurende                          Tijd.]

II.6. De verwerkte voeders en traktaties voor gezelschapsdieren, met uitzondering van voeders voor
gezelschapsdieren die zijn ingeblikt of in hermetisch afgesloten recipiënten aan een hittebehandeling
zijn onderworpen, zijn geanalyseerd met een willekeurige steekproef van ten minste vijf (5) monsters
die tijdens of na de opslag in het verwerkingsbedrijf zijn genomen, en voldoen aan de volgende normen:
op grond van ten minste vijf (5) monsters voor elk lot(4) dat is verwerkt, willekeurig geselecteerd tijdens
of na de opslag in het verwerkingsbedrijf en die voldoen aan de volgende normen:

salmonella: afwezig in 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 en

Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 in 1 g.

II.7. Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die zijn ingeblikt of in hermetisch afgesloten recipiënten aan
een hittebehandeling zijn onderworpen:

II.7.1. hebben een hittebehandeling ondergaan tot een F0-waarde van ten minste 3,0 en

II.7.2. zijn in een laboratorium volgens diagnostische methoden geanalyseerd op basis van een
aselecte steekproef van ten minste vijf recipiënten van elke verwerkte partij om te
garanderen dat de gehele zending een adequate hittebehandeling heeft ondergaan om te
voldoen aan de voorwaarde van punt II.7.1.

II.8. alle maatregelen zijn genomen om kruisbesmetting van de eindproducten met dierlijke producten of
bijproducten afkomstig van dieren met een lagere zoösanitaire status te voorkomen.

II.9. zijn verpakt in nieuwe verpakkingen waarop duidelijk is aangegeven dat het product is bestemd voor
voeder voor gezelschapsdieren.

Aantekeningen

Alle bladzijden moeten worden ondertekend en gestempeld en het certificaat moet ten minste worden ingediend in
het Engels en/of het Frans, alsmede in ten minste een van de officiële talen van de exporterende EU-lidstaat.

Deel I

Vak I.1: de gegevens van de exporteur vermelden.

Vak I.2.:  het unieke referentienummer vermelden.

Vak I.2.a: het unieke door Traces toegekende referentienummer vermelden, als dit certificaat via het Traces-
systeem is geproduceerd.

Vak I.5.: de gegevens van de importeur vermelden.

Vak I.11.: plaats van oorsprong: naam en adres van de inrichting van verzending.

Vak I.15.: de namen van de schepen en, indien bekend, vluchtnummers van vliegtuigen vermelden.

Vak I.19.: totaal brutogewicht en totaal nettogewicht vermelden.

Vak I.21.: bij vervoer in containers of dozen het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing)
vermelden.

Vak I.25.: Type verwerking: droog (geëxtrudeerd, gebakken) of ingeblikt (gesteriliseerd/hermetisch afgesloten)

EUROPESE UNIE
(CA) Uitvoer van verwerkte voeders voor gezelschapsdieren, met

inbegrip van ingeblikte voeders voor gezelschapsdieren, naar Canada

nl 4 / 5

Pa
rt

 II
: C

er
ti

fi
ca

ti
on



II. Informatie over de gezondheid

Douanecode en titel: de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS) gebruiken onder de volgende
rubrieken: 0511, 2309, 4205 of 4206.

Productiedatum: invullen als dd/mm/jjjj.

Verwerkingsbedrijf: het erkenningsnummer van de inrichting vermelden.

Deel II

(1) De lijst van het CFIA met ziekten die meldingsplichtig zijn in Canada, is beschikbaar op de website van
het CFIA: Animal Health Status By Disease - Animals - Canadian Food Inspection Agency. Het CFIA
aanvaardt de OIE-classificatie van de BSE-risicostatus: Lijst met BSE-risicostatus: Wereldorganisatie
voor diergezondheid (OIE).

(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(3) In het geval van melk en zuivelproducten zijn deze ingrediënten afkomstig uit landen die vrij zijn van
mond-en-klauwzeer (MKZ) of zijn zij eerst gepasteuriseerd met behulp van een ultrahogetemperatuur
(UHT)-behandeling (een sterilisatie bij een temperatuur van minimaal 140 °C gedurende ten minste 5
seconden) of een kortstondige pasteurisatie bij hoge temperatuur (HTST) waarbij zij gedurende ten
minste 15 seconden een temperatuur van minimaal 72 °C ondergingen, gevolgd door een van de
volgende behandelingen:

a) een tweede HTST- of UHT-hittebehandeling, of

b) een behandeling waarbij de pH-waarde gedurende ten minste twee (2) uur is verlaagd tot
onder de 5,0.

(4) "lot" of "partij": een identificeerbare hoeveelheid diervoeder waarbij gemeenschappelijke kenmerken
zijn vastgesteld, zoals herkomst, soort, type verpakking, verpakker, verzender of etikettering; en in het
geval van een productieproces, een productie-eenheid van één bedrijf dat bij de productie
gebruikmaakt van uniforme parameters of een aantal van dergelijke eenheden, die direct na elkaar
worden geproduceerd en samen worden opgeslagen.

Het officiële stempel en de handtekening van de officiële dierenarts moeten op elk afzonderlijk blad en ook op elke
bijgevoegde lijst worden aangebracht. De kleur van de handtekening en het stempel moet verschillen van die van
de gedrukte tekst.
Certifying Officer

Name (in capital letters)
Datum van ondertekening
Stempel

Qualification and title
Handtekening
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