
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

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart hetgeen volgt:

II.1. Droge of halfvochtige voeders of supplementen (geëxtrudeerd of gepelletiseerd), die ingrediënten van
dierlijke oorsprong bevatten, voldoen aan de volgende eisen:

(1)hetzij ○ [II.1.1. zij bevatten van herkauwers afkomstig vleesbeendermeel dat van oorsprong is uit
een land dat door de OIE is erkend als land met een verwaarloosbaar BSE-risico, en
afkomstig is van een inrichting die door de SAG is gekwalificeerd om naar Chili uit te
voeren(2);]

(1)of ○ [II.1.1. zij bevatten van herkauwers afkomstig vleesbeendermeel, zijn tot een
maximumgrootte van 50 mm gereduceerd en hebben vervolgens gedurende ten minste 20
minuten een warmtebehandeling ondergaan in een atmosfeer van verzadigde stoom met
een temperatuur van ten minste 133 °C, met een absolute druk van 3 bar, en zij zijn
vervaardigd in een inrichting die door de SAG is gekwalificeerd om naar Chili uit te
voeren(2);]

(1)of ○ [II.1.1. zij bevatten geen van herkauwers afkomstig vleesbeendermeel en zij zijn
vervaardigd in een inrichting die door de SAG is gekwalificeerd om naar Chili uit te
voeren(2)];

II.1.2. elke partij is aan een microbiologische analyse onderworpen en voldoet aan de volgende
normen(3)(4):

salmonell
a:

afwezigheid in 25 g n=5, c=0, m=0, M=0;

Enterobac
teriaceae:

n=5, c=2, m=10, M=300;

1.3. indien zij ingrediënten van plantaardige oorsprong bevatten, worden de maximumgehalten aan
mycotoxinen voor dit type product overeenkomstig de EU-wetgeving niet overschreden.

II. 2. Vochtige voeders of supplementen die in luchtdichte verpakkingen zijn verpakt en die ingrediënten van
dierlijke oorsprong bevatten, voldoen aan de volgende eisen:

II.2.1. zij voldoen aan de voorwaarden van de punten II.1.1 en II.1.3;

(1)hetzij ○ [II.2.2. elke zending is blootgesteld aan een zodanige temperatuur dat in het midden van
het product gedurende ten minste 3 minuten een temperatuur van 116 °C wordt bereikt, met
als resultaat een F0-waarde > 3];

(1)of ○ [II.2.2. elke zending is met negatief resultaat onderworpen aan een analyse voor de
detectie van botulinetoxine (4)];

II.2.3. de verpakkingen moeten luchtdicht zijn zodat de tijdens het thermisch procedé verkregen
sterilisatie wordt gewaarborgd.

II. 3. Gedroogde producten, verkregen van dierlijke bijproducten, met of zonder toevoegingsmiddelen,
voldoen aan de volgende eisen:

II.3.1. zij voldoen aan de voorwaarden van de punten II.1.1 en II.1.3, met uitzondering van producten
van rundleer, in welk geval zij moeten voldoen aan punt II.1.3;

(1)hetzij ○ [II.3.2. bij de bereiding zijn zij blootgesteld aan een zodanige temperatuur dat in het
midden van het product een temperatuur van 90 °C wordt bereikt];

(1)of ○ [II.3.2. bij de bereiding zijn zij onderworpen aan een door Chili geëvalueerde behandeling
die waarborgen biedt dat er geen gezondheidsrisico is;]

II.3.3. elke partij is aan een microbiologische analyse onderworpen en voldoet aan de volgende
normen(3)(4):

salmonell
a:

afwezigheid in 25 g n=5, c=0, m=0, M=0.

II.3. De producten worden geleverd in hun oorspronkelijke verpakking, gesloten en geëtiketteerd, met het
etiket in het Spaans.

Opmerkingen

Deel I:

·         Vak I.25.: douanecode en titel: de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS) gebruiken onder de
volgende rubrieken: 0511, 2309, 4205 of 4206;
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II. Informatie over de gezondheid

type productieproces: kiezen uit "blikvoeder voor gezelschapsdieren", "met uitzondering van blikvoeder
voor gezelschapsdieren" of "droging/fermentatie";

productiedatum: invullen in het volgende formaat: dd/mm/jjjj.

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Opgenomen in het register van erkende inrichtingen voor uitvoer naar Chili:

http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc51&argInstanciaId=51&argCarpetaId=1394&argTree
NodosAbiertos=(1394)(-51)&argTreeNodoActual=1394&argTreeNodoSel=8

(3) n = aantal te testen monsters.

m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën. Het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal
bacteriën in geen enkel monster groter dan m is.

M = drempelwaarde voor het aantal bacteriën. Het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal
bacteriën in een of meer monsters gelijk aan of groter dan m is.

c = aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het
monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters
niet groter dan m is.

(4) Het resultaat moet in het certificaat worden vermeld of er moeten desbetreffende protocollen worden
bijgevoegd.

·          De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.

·          Het certificaat moet worden opgesteld in het Spaans en in de taal van de EU-lidstaat van oorsprong.
Certifying Officer

Name (in capital letters)
Datum van ondertekening
Stempel

Qualification and title
Handtekening
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