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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Varkensbloedproducten bestemd voor 
dierlijke consumptie 

0511, 3502, 3504 Colombia 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.CO.02.01 
 

Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van varkenshemoglobine 
voor dierlijke consumptie  

3 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van varkenshemoglobine voor dierlijke consumptie 
 

1. Onder punt 1.4 van het certificaat moet de naam vermeld worden van de lokale controle-
eenheid die bevoegd is voor de plaats van lading van de zending (zie punt 1.11). 

 
2. Onder punt 1.9 moeten de gegevens van het Belgische bedrijf van herkomst worden vermeld 

alsook zijn erkenningsnummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009.  
 

3. Onder punt 1.12 dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden: 
“DD/MM/YYYY”. 
 

4. Onder punt 1.15 dient een beschrijving van de goederen gegeven te worden (bv. “Spray dried 
hemoglobine”…). 
 

5. Onder punt 1.23 dienen de diersoort waarvan de producten afkomstig zijn, de beschrijving van 
de producten, het erkenningsnummer van de producent, het aantal verpakkingen, het 
nettogewicht en het lotnummer vermeld te worden. Het certificaat kan enkel worden afgeleverd 
voor producten die werden geproduceerd in een overeenkomstig verordening (EG) nr. 
1069/2009 erkend Belgisch verwerkingsbedrijf (zie verklaring 2.2 van het certificaat).  
 
De lijst van erkende inrichtingen is beschikbaar op de website van het FAVV (Sectie IV : 
Verwerkingsbedrijven (productcode BLPF – “Blood products for feeding purpose”)).  

 
6. Verklaringen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.10 kunnen ondertekend worden op basis van de erkenning 

van het Belgisch verwerkingsbedrijf overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 en de 
diersoort specifieke erkenning van het bedrijf overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001.  
 

7. Verklaring 2.5 kan ondertekend worden op basis van de erkenning van het Belgische slachthuis 
waar de dieren waarvan de bloedproducten afkomstig zijn, zijn geslacht. De operator dient de 
nodige bewijzen voor te leggen dat de bloedproducten uitsluitend werden vervaardigd uitgaande 
van bloed afkomstig van Belgische slachthuizen. 
 

8. Verklaring 2.6 kan ondertekend worden op basis van de EU wetgeving. 
 

https://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
https://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
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9. Verklaringen 2.7 en 2.8 kunnen ondertekend worden op basis van een kopie van het 
productieproces. 
 

10. Verklaring 2.9 kan ondertekend worden indien op het moment van certificering per lot een 
analyserapport wordt voorgelegd dat aantoont dat aan de vereiste normen is voldaan 
(Salmonella afwezig in 25 g, n=0, c=0, m=0 en M=0). 
De analyses dienen te worden uitgevoerd in een door het FAVV erkend laboratorium.  
 

11. Verklaring 2.11 betekent dat het product vrij van verkoop moet zijn in België.  
 

12. Verklaring 2.12 kan ondertekend worden op basis van een controle van een kopie van de 
etiketten. 
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