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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Voeder voor honden en katten / 
voeder voor gezelschapsdieren 
dat producten van dierlijke 
oorsprong bevat 

2309.10 India 

 
II. Niet onderhandeld certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.IN.08.01 
 

Gezondheidscertificaat voor voeder voor honden en katten / voeder 
voor gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke oorsprong, 
voor export van België naar India 

6 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor voeder voor gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke 
oorsprong, voor export van België naar India 
 

1. De Indische wetgeving inzake voeders voor honden en katten kan worden geraadpleegd op 
volgend adres: http://www.dahd.nic.in/trade . Voor zover ons bekend, worden de invoereisen 
steeds vermeld op een invoervergunning als het gaat om diervoeders die producten van dierlijke 
oorsprong bevatten. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat 
aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen, die door de bevoegde autoriteit 
van India afgeleverd werd voor de producten van de zending. Het certificaat kan slechts worden 
afgegeven als de verklaringen die in de invoervergunning gevraagd worden allen in het model 
van certificaat EX.PFF.IN.08.01 zijn opgenomen. Het nummer, de datum en geldigheid van de 
invoervergunning dienen op het certificaat ingevuld te worden in de respectievelijke vakken 
1.10.6, 1.10.7 en 1.10.8. 
 

2. Het certificaat EX.PFF.IN.08.01 is van toepassing voor voeders voor honden en katten.  
 
Andere voeders voor gezelschapsdieren dan honden -en kattenvoeder zijn niet opgenomen in 
de in punt 1 van deze instructiebundel vermelde  Indische wetgeving. Er bestaat momenteel 
dan ook onduidelijkheid over de  invoereisen die op dergelijke voeders van toepassing zijn. 
Indien de operator een geldige invoervergunning kan voorleggen die door de bevoegde 
autoriteit van India werd afgeleverd voor de betrokken producten en de verklaringen die in de 
invoervergunning gevraagd worden allen in het model van certificaat EX.PFF.IN.08.01 zijn 
opgenomen, kan het certificaat op risico van de exporteur worden afgeleverd. Het nummer, de 
datum en geldigheid van de invoervergunning dienen op het certificaat ingevuld te worden in de 
respectievelijke vakken 1.10.6, 1.10.7 en 1.10.8. De operator dient in voorkomend geval zijn 
aanvraag voor het bekomen van het certificaat te richten aan de bevoegde lokale controle-
eenheid, samen met de ingevulde en ondertekende verklaring zoals deze beschikbaar is in 
aanverwant document 4 van de instructie “Certificering voor de uitvoer van diervoeders. 
 

3. Het certificaat kan 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 

http://www.dahd.nic.in/trade
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geproduceerd in een ander land kan het certificaat enkel worden afgeleverd op basis van een 
pre-exportcertificaat, afgeleverd door het land van oorsprong waarin alle informatie (inclusief 
punten 1.4 en 1.10) en verklaringen zoals weergegeven in het model EX.PFF.IN.08.01 zijn 
opgenomen.  

 
4. Bij punt 1.5 dient het land vermeld te worden waar de diervoeders geproduceerd werden 
 
5. Bij punt 1.10.4 dient voor voeder dat in België werd geproduceerd bij geldigheid van de 

registratie/erkenning “undetermined” ingevuld te worden 
 

6. Bij punt 1.10.5 dienen voor voeder dat in België werd geproduceerd de gegevens van de LCE, 
die bevoegd is voor het afleveren van de erkenning van de producerende inrichting, ingevuld te 
worden. 
 

7. In verklaring 2.1 dienen de opties die van toepassing zijn aangevinkt te worden. Ook voor de 
dierlijke bijproducten (vb. gesmolten vet) die afgeleid zijn van vlees/vleesproducten van één van 
de vermelde diersoorten dienen de van toepassing zijnde opties aangeduid te worden. Deze 
verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de Europese wetgeving. 
 

8. Verklaring 2.2.2 stelt dat het vlees/de vleesproducten afkomstig moet(en) zijn van gezonde 
dieren en verklaring 2.2.1 stelt dat deze dieren een ante- en postmortem keuring moeten 
ondergaan hebben. Beide verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de EU-
wetgeving. 
 

9. Verklaring 2.3 De afwezigheid van gespecificeerd risicomateriaal in het voeder voor 
gezelschapsdieren kan ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving. Bijkomend legt 
India op dat de voeders voor gezelschapsdieren geen ingrediënten van herkauwers mogen 
bevatten met uitzondering van:  

-  melk en melkproducten,  
-  eiwitvrij talg, en/of 
-  materialen afkomstig van schapen en/of geiten (zoals bv. lamsmeel).  

Indien het diervoeder de hierboven vermelde ingrediënten bevat die afkomstig zijn van schapen 
en/of geiten, dienen deze ingrediënten afkomstig te zijn van landen die vrij zijn van 
Overdraagbare Spongiforme Encephalopathiën (OSE’s, heden enkel Australië en Nieuw-
Zeeland). In voorkomend geval, dient de volgende informatie ingevuld te worden in de tabel bij 
verklaring 2.3 van het certificaat: de aard van de ingrediënten (vb. “lamb meal”), het nummer 
van het certificaat van invoer in de EU, het land van oorsprong, de naam van de bevoegde 
overheid die het invoercertificaat heeft uitgereikt, en de datum van ondertekening van het 
invoercertificaat. De operator dient de nodige informatie voor te leggen aan de certificerende 
agent die aantoont dat aan deze vereiste is voldaan.  
 

10. Voor de verklaring onder punt 2.. dient de operator een kopie van het productieproces voor te 
leggen aan de certificerende agent, die aantoont dat het betreffende voeder voor 
gezelschapsdieren of de ingrediënten van dierlijke oorsprong  één van de in het certificaat 
vermelde hittebehandelingen hebben ondergaan. Deze voorwaarde m.b.t. de hittebehandeling 
geldt eveneens voor gesmolten vet of andere producten van dierlijke oorsprong die na eventuele 
extrusie nog op de voeders worden aangebracht.  

 
11. Voor de verklaring 2.5 dienen de voeders te worden onderzocht per lot op volgende parameters 

met volgende normen:  
- Facultatief aërobe micro-organismen in 1 g (ml): < 5000 kve/g (ml) (n=5) 
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- afwezigheid van Salmonella in 25 g (n=5) 
 

Ingeval de te exporteren voeders blikvoeder en/of vochtig voeder zijn: 
- Sulfiet reducerende clostridia in 1 g (ml) < 5000 kve/g 

 
Ingeval de te exporteren producten gedehydrateerde voeders zijn, dienen deze ook te voldoen 
aan de volgende voorwaarde: 

- wateractiviteit < 0,93 (n=5).  
Deze analyses zijn niet vereist indien door de operator kan aangetoond worden dat de 
producten voldoende gedroogd zijn om microbiologische groei te voorkomen (vb. via 
voorgaande analyses van wateractiviteit, productieproces, houdbaarheidstesten,…). 
 
De bovenvermelde analyses moeten uitgevoerd zijn in een labo dat erkend is door het FAVV. 
Bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat, dient de operator analyserapporten te 
voegen die aantonen dat aan de in verklaring 2.5 opgenomen voorwaarden is voldaan.  
 

12. De verklaringen onder punt 2.6 kunnen worden ondertekend op basis van de invoervergunning, 
de afwezigheid van materiaal van herkauwers in overeenstemming met verklaring 2.3 en de 
erkenning van de producent overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009.  

 
13. De verklaring onder punt 2.9 kan ondertekend worden als de containers verzegeld zijn. 

 
14. Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts. 
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