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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Voeders voor larven die 
ingrediënten van dierlijke oorsprong 
bevatten 

2309 90 India 

II. Niet onderhandeld certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.IN.09.01 
 

Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voeder voor larven van 
België naar India 
 

3 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 

 
Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voeder voor larven van België naar India 
 

1. De Indische wetgeving inzake voeders voor larven 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 een 
geldige 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.09.01 zijn 
opgenomen met uitzondering van de verklaring over steroïdhormonen (zie punt 12 van de IB). Het 
nummer, de datum en geldigheid van de invoervergunning dienen op het certificaat ingevuld te 
worden in de respectievelijke vakken 1.16, 1.17 en 1.18. 

 
2. Het niet-onderhandeld certificaat EX.PFF.IN.09.01 mag worden gebruikt voor de uitvoer van 

voeder voor larven van België naar India. De instructiebundel werd opgesteld voor voeders voor 
larven die geproduceerd werden in België. Indien de operator ook voeders wenst te exporteren die 
geproduceerd werden buiten België, dient de operator zich te wenden tot zijn LCE waarna specifieke 
instructies voor deze voeders zullen uitgewerkt worden. 

 
3. Onder het punt 1.1. dienen naast de handelsnaam en de productbeschrijving ook de dierlijke 

ingrediënten en de diersoort (Engelse en wetenschappelijke benaming) waarvan deze zijn 
afgeleid vermeld te worden.  

 
4. Onder het punt 1.6., dient men bij “Voorzien gebruik”, het beoogd gebruik te vermelden zoals 

vermeld op de invoervergunning.  
 

5. Onder punt 1.15. dienen de gegevens van de LCE, die bevoegd is voor het afleveren van de 
erkenning/toelating van de producerende inrichting, ingevuld te worden. 
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6. Verklaring 2.1. kan worden ondertekend op basis van de geldende wetgeving en de WOAH-OIE 
code die het risico van deze dierziekten in voeder voor larven als gering beschouwt. 
 

7. Verklaring 2.2. en 2.8 kunnen ondertekend worden op basis van een controle van het etiket waarbij 
het etiket zodanig dient te zijn opgesteld dat de traceerbaarheid wordt gegarandeerd en het verband 
tussen de etikettering en het certificaat duidelijk is (vb. op basis van lotnummers). 
 

8. Verklaring 2.3. mag worden ondertekend mits voorlegging van gunstige analyseverslagen. De 
analyses moeten worden uitgevoerd op een representatief monster van elke partij en de 
verslagen moeten uitgaan van een door het FAVV erkend laboratorium. De volgende analyses 
en resultaten zijn vereist: 
 - Salmonella: afwezig in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 ; 

- Pathogene Vibrio-soorten: afwezig in 25 g. Eerst dient er door een door het FAVV 
erkend laboratorium bepaald te worden of  V. cholerae en V. parahaemolyticus aanwezig 
zijn (detectie-test). Indien V. parahaemolyticus of V. cholerae aanwezig zijn, dient de 
bacteriestam doorgestuurd te worden naar Sciensano voor bepaling van de 
pathogeniciteit. Er kan gecertificeerd worden indien ofwel V. parahaemolyticus en V. 
chloreae niet gedetecteerd zijn ofwel indien V. parahaemolyticus en/of V. cholerae wel 
gedetecteerd zijn maar er door Sciensano geen pathogeniciteit van de stammen 
aangetoond is. 
 

9. Verklaring 2.4. mag worden ondertekend na voorlegging van gunstige analyseresultaten. De 
analyses moeten worden uitgevoerd op een representatief monster van elke partij en de verslagen 
moeten uitgaan van een door het FAVV erkend laboratorium.  De multiresiduenanalyses moeten ten 
minste betrekking hebben op nitrofuranen en chlooramfenicol.  

 
10. Verklaring 2.5. mag worden ondertekend voor diervoeders die geen antibiotica bevatten. Opdat 

het voeder voor larven antibiotica mag bevatten is het akkoord vereist van de bevoegde Indiase 
autoriteiten. Momenteel bestaat echter geen dergelijk akkoord en is de uitvoer tussen België en India 
van voeder voor garnalen dat antibiotica bevat niet toegestaan. Als een operator een dergelijk 
product wenst te exporteren, dient de operator de nodige bewijzen voor te leggen dat India het 
betrokken antibioticum toestaat (bijvoorbeeld aan de hand van de invoervergunning). 

 
11. Verklaring 2.6. mag worden ondertekend na voorlegging van gunstige analyseresultaten en op basis 

van het door het FAVV uitgevoerde monitoringplan tot uitvoering van Richtlijn 2002/32/EG wat de 
chemische producten betreft en van Verordening (EG) nr. 37/2010 wat de farmacologisch werkzame 
stoffen betreft. Analyses op kristalviolet en malachietgroen moeten worden uitgevoerd door een door 
het FAVV erkend laboratorium op een representatief monster van elke partij voerder voor larven  of 
op een representatief monster van de grondstoffen afkomstig van vissen of garnalen die gebruikt 
werden voor de productie van elke partij voeder voor larven.  

 
12. Verklaring 2.7. mag worden ondertekend op basis van een verklaring van de producent. Deze 

verklaring wijkt af van de verklaring in de invoervergunning maar is identiek aan verklaring 2.10 in 
het certificaat EX.PFF.IN.02.02: certificaat voeders voor garnalen dat bilateraal goedgekeurd werd 
door India. 
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