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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Melkvervangers/melkproducten 

voor diervoeding 

0401, 0402, 0403, 

0404, 2309, 3501, 

3502, 3504 

Israël 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.IL.06.01 

 

Veterinair certificaat voor melkvervangers/melkproducten voor 

diervoeding voor de export van België naar Israël 

3 blz 

   

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Veterinair certificaat voor melkvervangers/melkproducten voor diervoeding voor de export van 

België naar Israël 

 

1. Het veterinair certificaat EX.PFF.IL.06.01 kan enkel worden afgeleverd voor melkvervangers en 

melkproducten bestemd voor diervoeding die werden geproduceerd door een Belgische 

inrichting, waarbij deze producerende inrichting is opgenomen in de lijst van Belgische 

fabrikanten van melkvervangers/melkproducten voor diervoeding die voldoen aan de vereisten 

van Israël zoals beschreven onder punt IV. van deze instructiebundel. De lijst van 

goedgekeurde bedrijven kan men raadplegen op de FAVV website (List of plants authorized for 

the export of milk replacers/milk products to Israel). Het registratienummer zoals vermeld in 

deze lijst (VEN nummer/erkenningsnummer) dient vermeld te worden op het certificaat onder 

punt 1.1. 

 

2. Onder punt 1.2. dient in het Engels de aard van de diervoeders vermeld te worden (bv. “retorted 

pouches”, “milk product in hermetically sealed container”, “dried milk/milk-based product”, …), 

met verplichte vermelding van de diersoort waarvoor het diervoeder is bestemd. De gegevens 

onder punt 1.2. dienen in overeenstemming te zijn met de informatie opgenomen in de 

technische fiche  (zie punt 5.3 van de instructie “Certificering voor de uitvoer van diervoeders”) 

en de informatie vermeld op het etiket.  
 

3. Onder punt 1.3. van het certificaat dient vermeld te worden van welke diersoort de ingrediënten 

van dierlijke oorsprong afkomstig zijn. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van 

het certificaat, een lijst toe te voegen van alle ingrediënten van dierlijke oorsprong met 

vermelding van de diersoort waarvan deze zijn afgeleid. 

 

4. Onder punt 2.6. dient het zegelnummer verplicht vermeld te worden. 
 

5. Verklaringen 4.1., 4.2., en 4.8. kunnen ondertekend worden op basis van de erkenning van de 

producerende inrichting van de melkproducten als categorie 3 verwerker overeenkomstig 

verordening (EG) nr. 1069/2009 of in voorkomend geval de registratie/toelating/erkenning van 

de producent van de melkvervangers overeenkomstig verordening (EG) nr. 183/2005. Zoals in 

verklaring 4.1. is vermeld, dient het product in België vrij van verkoop te zijn. 

 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/diervoeders/default.asp#Isra
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/diervoeders/default.asp#Isra


DIERVOEDERS IB.PFF.IL.06.01 Israël 
Maart 2022 

 

Pagina 2/3 

 

6. Verklaring 4.3. kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus van België. Dit kan 

geverifieerd worden op de website van het FAVV. Gedurende de laatste 6 maanden voor 

verscheping mag er binnen een straal van 30km rond de producerende inrichting geen geval 

van mond-en-klauwzeer, vesiculaire varkensziekte, runderpest, of Afrikaanse varkenspest zijn 

vastgesteld.  

 

7. Verklaring 4.4. is enkel van toepassing op gesteriliseerde melkproducten of melkvervangers die 

in geautoclaveerde verpakkingen of hermetisch afgesloten verpakkingen worden geëxporteerd. 

De in verklaring 4.4. vermelde behandeling komt overeen met de behandeling die de Europese 

wetgeving voor blikvoeders of gesteriliseerde melkproducten voorschrijft. 

 

8. Onder verklaring 4.5.1. dienen de temperatuur en duur van de behandeling te worden vermeld. 

Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van een kopie van het productieproces 

(indien de melkproducten rechtstreeks vanuit een erkend Belgisch verwerkingsbedrijf worden 

geëxporteerd), een pre-attest (indien de melkproducten werden geproduceerd bij een 

overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend Belgisch verwerkingsbedrijf 

stroomopwaarts in de productieketen) of een verklaring van het verwerkingsbedrijf indien de 

melkproducten werden geproduceerd in overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 

erkend of geregistreerd bedrijf gelegen in een andere lidstaat (zie instructie inzake pre-attestatie 

en precertificering en pre-attestering IB.AA.PA-PC). 

 

9. Verklaring 4.5.2. kan enkel ondertekend worden indien, op het moment van certificering, per lot 

een analyserapport wordt voorgelegd dat aantoont dat aan dat de vereiste normen is voldaan.  

De analyses dienen te worden uitgevoerd in een door het FAVV erkend laboratorium. 

 

10. Verklaring 4.6. kan ondertekend worden op basis van de EU wetgeving. Bovendien mogen 

diervoeders, zoals vermeld in verklaring 4.7 van het certificaat, geen eiwitten bevatten die 

afkomstig zijn van weefsel van zoogdieren (met uitzondering van melkeiwitten) indien zij 

bestemd zijn voor consumptie door voedselproducerende dieren. 

 

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

 

IV. Exporterkenning  

 
Het hierboven vermelde certificaat kan enkel worden afgeleverd voor een Belgische fabrikant van 

melkvervangers/melkproducten bestemd voor diervoeding, die bij de ‘Israeli Veterinary Services and 

Animal Health’ (IVSAH) geregistreerd is voor de uitvoer van melkvervangers/melkproducten voor 

diervoeding vanuit België naar Israël. Deze producerende inrichting dient erkend te zijn als categorie 3 

verwerker overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1069/2009 of in het geval van melkvervangers te 

beschikken over een erkenning/toelating/registratie overeenkomstig verordening (EG) nr. 183/2005. 

 

Een Belgische fabrikant van melkvervangers/melkproducten voor diervoeding die op de lijst van door 

Israël-geregistreerde inrichtingen wenst te worden opgenomen, kan hiervoor een aanvraag indienen bij 

zijn lokale controle-eenheid (LCE). Bij het indienen van deze aanvraag dient de Belgische fabrikant de 

volgende informatie voor te leggen: 

• Registration number 

• Approval number 

• Name of establishment 

• Address 

• Region 

• Activities (Milk replacers and/or Milk products) 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp
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• Species (Bovine, Ovine, Caprine and/or Porcine) 
 

De aanvraag die de producent van de melkvervangers/melkproducten indient bij de LCE, dient ook 

onderstaande bijkomende informatie te bevatten: 

 

Israël eist dat: 

Van elke partij melkvervangers/melkproducten, bestemd voor de uitvoer naar Israël, stalen 

geanalyseerd zullen worden voor de bepaling van Enterobacteriaceae (n=5, c=2, m=10, 

M=300 in 1g) en Salmonella (afwezig in 25g, n=5, c=0, m=0, M=0). 

 

De operator dient een kopie van zijn interne procedure voor te leggen die de eis van Israël beschrijft 

alsook de maatregelen die genomen worden om ervoor te zorgen dat aan deze eis wordt voldaan. De 

operator dient deze procedure te implementeren en bij de aanvraag van het veterinair certificaat voor 

de uitvoer van melkvervangers/melkproducten dient de operator voor elk lot een analyserapport  voor 

te leggen dat aantoont dat aan dat de vereiste normen is voldaan (zie punt 9. van deze instructiebundel).  

 

De LCE beoordeelt de aanvraag en maakt het over aan het hoofdbestuur, indien het als gunstig 

beoordeeld is. DG Controle maakt een aangepaste lijst met goedgekeurde bedrijven vervolgens over 

aan de Israëlische overheid.  

 

De erkenning geldt na ontvangst van de brief van DG Controle die bevestigt dat de inrichting op de 

gesloten lijst opgenomen is. 

 

Deze lijst dient elk jaar vóór 30 november te worden overgemaakt aan IVSAH. Bedrijven die een 

verlenging wensen te bekomen, dienen ten laatste op 30 september een aanvraag voor verlenging van 

de registratie in te dienen bij het FAVV om op de lijst te kunnen blijven staan. Het is de 

verantwoordelijkheid van de operator om de verlenging tijdig aan te vragen. De aanvraag dient te 

gebeuren bij de LCE en dient een geactualiseerde versie van dezelfde informatie als de initiële aanvraag 

voor registratie te bevatten (zie hoger).  

 

De LCE beoordeelt de aanvraag voor de verlenging van registratie en maakt het over aan het 

hoofdbestuur, indien het als gunstig beoordeeld is. DG Controle maakt de geactualiseerde lijst met 

goedgekeurde bedrijven vervolgens over aan IVSAH. 


