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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Diervoeders bevattend product 
van dierlijke oorsprong, 
uitgezonderd voeder voor 
gezelschapsdieren 
 

 Oekraïne 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.UA.05.03 
 

Veterinair certificaat voor de export van voeders die producten van 
dierlijke oorsprong bevatten naar Oekraïne 

4 blz 

   
III. Certificeringsvoorwaarden 
 

1. Dit certificaat dient gebruikt te worden voor de uitvoer van diervoeders die producten van 
dierlijke oorsprong bevatten met uitzondering van voeder voor gezelschapsdieren. Voor de 
uitvoer van voeder voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten dient 
een ander model van certificaat gebruikt te worden (beschikbaar in de rubriek “Certificaten 
beschikbaar in de Provinciale Controle Eenheden”). 

 
2. Het certificaat EX.PFF.UA.05.03 kan enkel worden afgeleverd voor diervoeders die in de EU 

werden geproduceerd. De gegevens (erkenningsnummer of registratienummer, en ISO-code 
van de lidstaat van oorsprong indien de diervoeders in een andere EU-lidstaat werden 
geproduceerd) van de fabrikant van de voeders dienen vermeld te worden in de tabel op pagina 
1 van het certificaat in het vakje “erkenningsnr. of registratienummer”.  
 

3. De verklaringen onder punt 4.1. van het certificaat kunnen worden ondertekend op basis van 
de zoösanitaire toestand in België en de afwezigheid in het administratief gebied van de 
producerende inrichting van ernstige overdraagbare ziekten (voormalige lijst A van de OIE). 
 
Onder punt 4.1.3. dient verklaard te worden dat het producerende diervoederbedrijf gedurende 
de laatste 3 maanden vrij is van de vermelde dierziekten. Deze verklaring kan ondertekend 
worden op basis van de Europese wetgeving inzake dierlijke bijproducten die oplegt dat 
uitsluitend verwerkt categorie 3-materiaal mag gebruikt worden voor de vervaardiging van 
voeders voor landbouwhuisdieren.  
     
Indien de diervoeders in een andere EU-lidstaat dan België werden geproduceerd is een 
certificaat van de lidstaat van oorsprong vereist waarin de verklaringen zoals vermeld onder 
4.1. zijn opgenomen.  
 

4. De verklaringen 4.2, 4.3. en 4.6. kunnen ondertekend worden op basis van de Europese 
wetgeving (verordening (EG) nr. 142/2011 en verordening (EG) nr. 999/2001). 
 

5. De verklaring 4.7. houdt in dat de volgende analyses moeten worden uitgevoerd op elk lot en 
dat de resultaten bij de certificaataanvraag moeten worden gevoegd. De analyses dienen te 
worden uitgevoerd in een hiertoe door het FAVV erkend laboratorium. De datum van de 
analyses moet op het certificaat worden vermeld:  
- Salmonella: afwezig in 25 g (n= 5, c=0, m=0, M=0); 

http://www.afsca.be/exportderdelanden/nietonderhandeldecertificaten/
http://www.afsca.be/exportderdelanden/nietonderhandeldecertificaten/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/the-world-animal-health-information-system/old-classification-of-diseases-notifiable-to-the-oie-list-a/
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- Clostridium botulinum: afwezig in 25 g. Het FAVV aanvaardt dat de analyse voor Clostridium 
botulinum niet wordt verstrekt voor producten die niet onder anaërobe omstandigheden 
worden bewaard; 

- Clostridium perfringens: niet meer dan 100 kve/g op basis van een door het FAVV 
vastgelegde drempelwaarde. Het FAVV bepaalde dat de enteropathogenen en de anaërobe 
microflora het best kunnen worden beoordeeld door de aanwezigheid van Clostridium 
perfringens te meten; 

-  Totale flora: niet meer dan 500.000 kve/g.  
Deze voorschriften gelden voor producten die niet vallen onder een bijkomend en voor Oekraïne 
specifiek sectoraal monitoringplan (zie punt IV.). 
 

6. Het certificaat EX.PFF.UA.05.03 dient te worden ondertekend door een officiële dierenarts.  
 
IV. Vermindering van de analyses door deelname aan het bijkomende en voor Oekraïne specifiek 

sectoraal monitoringplan 
 

De analyseresultaten waarop het FAVV steunt om te certificeren kunnen afkomstig zijn van een 
bijkomend sectoraal en voor Oekraïne specifiek monitoringsplan (sectoraal plan) dat door het FAVV 
werd goedgekeurd. 
 
Alle sectorale plannen moeten open staan voor alle inrichtingen die daarvoor belangstelling hebben in 
het kader van hun export naar Oekraïne en toegankelijk zijn onder identieke technische voorwaarden. 
 
Alle sectorale plannen worden elk jaar door het FAVV beoordeeld met het oog op de praktische 
toepassing ervan. Zolang die beoordeling niet heeft plaatsgevonden en geen formeel akkoord werd 
getekend, blijven alle analyses vereist.  
 
Het FAVV publiceert de lijst van goedgekeurde sectorale plannen op zijn website. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/export/default.asp

	II. Bilateraal certificaat

