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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN code Land 
Diervoeders die geen producten 
van dierlijke oorsprong bevatten 

 Landen opgenomen in het scroll 
menu onderaan pagina 2 van 
het certificaat 

 
II. Algemeen certificaat 

 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
EX.PFF.AA.06.03 Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, 2  

mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig 
product van dierlijke oorsprong 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 

 
Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 
toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong 

 

 
Sommige derde landen aanvaarden dit certificaat enkel mits toevoeging van een bijkomende certificering 
onder punt 6 van het certificaat zoals vermeld in de tabellen hieronder. Het is de verantwoordelijkheid van 
de operator om deze bijkomende verklaring toe te voegen aan het certificaat voor de betrokken landen. 
 
Enkel de verklaringen die hieronder in de tabellen opgenomen zijn mogen vermeld worden onder punt 6. 
Indien de operator andere bijkomende certificeringen dan deze vermeld in deze IB wenst op te nemen  
onder punt 6, dan dient hij  een bewijs voor te leggen aan de LCE dat het derde land dit vereist. Deze 
vraag tot bijkomende certificering en de voorwaarden voor aflevering zullen dan geëvalueerd worden door 
het FAVV. 
 
In bepaalde gevallen heeft de door het derde land gevraagde verklaring tot gevolg dat de operator 
specifieke elementen of informatie dient voor te leggen aan de certificerende agent. In andere gevallen 
dienen de uit te voeren producten of de producerende inrichting te voldoen aan bepaalde voorwaarden. In 
onderstaande tabel is voor elk betrokken derde land meer gedetailleerde informatie met betrekking tot 
deze vereisten opgenomen. 
 

 
1 De lijst is consulteerbaar via volgende link http://dzs.customs.gov.cn/ dan klikken bij het deel “Bedrijfsinformatie”, 
onderdeel “Producten voor dieren” en op de link “Lijst met landen (regio’s) producten en geregistreerde bedrijven 
die toevoegingsmiddelen en premixen mogen importeren”. 

Derde 
land 

Document(en) dat (die) door de operator moet(en) worden voorgelegd / 
Specifieke voorwaarde(n) 

China Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of de te exporteren 
producten door China aanvaard worden. De lijst met additieven en voormengsels die 
door GACC toegelaten zijn, is beschikbaar op de website van GACC1. Voor uitvoer van 
de categorie diervoeder “ééncellig eiwitvoeder”, bv. geïnactiveerde Sacharromyces 
cerevisiae, zijn er specifieke voorwaarden van China. Voor dit product mag het 

http://dzs.customs.gov.cn/
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certificaat EX.PFF.AA.06.03 niet afgeleverd worden. 
 

Pakistan Bijkomende certificering :  
“The exported products do not contain substances originating form pigs / Les produits 
exportés ne contiennent aucune substance issue de porc / De uitgevoerde producten 
bevatten geen enkele stof van varkens.” 
 
De bijkomende certificering impliceert dat de uit te voeren diervoeders in hun 
samenstelling geen enkel ingrediënt afkomstig van varkens bevatten, met inbegrip van 
de ingrediënten (vb. gelatine) van vitaminen die eventueel onder de vorm van 
voormengsels worden gebruikt in de diervoeders. 
 

Singapore Bijkomende certificering :  
“The products mentioned above : / Les produits mentionnés ci-dessus : / De hierboven 
vermelde producten: 
- comply with the European regulation in force in feed as well as the measures relative 
to animal health notably concerning prevention of Bovine Spongiform Encephalopathy 
(BSE) / respectent la réglementation européenne en vigueur sur les aliments pour 
animaux ainsi que les dispositions relatives à la santé animale notamment en ce qui 
concerne la prévention de l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) / voldoen aan 
de van kracht zijnde Europese reglementering met betrekking tot diervoeders alsook 
aan de bepalingen met betrekking tot dierengezondheid met name wat betreft de 
preventie van Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE). 
- are suitable for animal consumption and can validly be used in the composition of their 
feed / sont propres à la consommation par les animaux et peuvent entrer valablement 
dans la composition de leurs aliments / zijn geschikt voor dierlijke consumptie en 
kunnen wettig gebruikt worden in de samenstelling van hun voeders.”   
 
De bijkomende certificering impliceert dat de uit te voeren diervoeders voldoen aan de 
van kracht zijnde Europese en Belgische wetgeving inzake diervoeders (eerste optie 
onder punt 2 van het certificaat), met uitzondering van etiketteringsvoorschriften. 
Producten bestemd voor de uitvoer naar een derde land dienen qua etikettering te 
voldoen aan de voorschriften van het land van bestemming. Deze 
etiketteringsvoorschriften kunnen verschillen van de voorschriften vastgelegd in 
Europese en/of Belgische regelgeving. 

Syrië Bijkomende certificering : 
‘It is certified that the result of the analysis of the goods shows the actual radioactivity 
level is below 225 Bq/Kg (Cs-134 and Cs-137) /  Il est certifié que le résultat de l'analyse 
de la marchandise montre que le niveau de radioactivité réel est inférieur à 225 Bq/Kg 
(Cs-134 et Cs-137) /  Het is gecertificeerd dat het resultaat van de analyse van de 
goederen aantoont dat het werkelijke radioactiviteitsniveau lager is dan 225 Bq/Kg (Cs-
134 en Cs-137).” 
 
De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat voor elk uit te 
voeren lot aan de certificerende agent een analyserapport voor Cs134 en Cs137 voor 
te leggen dat aantoont dat aan de normen, zoals vermeld in de verklaring is voldaan. 
De analyse(s) moet(moeten) worden uitgevoerd in een hiertoe door het FAVV erkend 
laboratorium. 
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Thailand Bijkomende certificering voor voeders voor waterdieren/organismen: 
“The products are free of melamine / Les produits ne contiennent pas de mélamine / de 
producten bevatten geen melamine.” 
 
Een officieel document van het Department of Fisheries van de Aquatic Feed Research 
and Development Division van Thailand (mei 2022) dat bevoegd is voor de invoer van 
voeder voor waterdieren/organismen geeft aan dat voor deze voeders: 

-  ofwel de verklaring “the products are free of melamine” vereist is afgeleverd 
door de bevoegde overheid van de producent ; 

- ofwel een controle door de inspectiediensten van Thailand bij invoer gekoppeld 
aan een staalname en een analyse op melamine. 

 
Indien de operator bij zijn aanvraag vraagt om de verklaring i.v.m. de afwezigheid van 
melamine toe te voegen aan het certificaat, dan kan deze verklaring afgeleverd worden 
door het FAVV op basis van een analyseverslag van een door het FAVV erkend labo. 
Bij deze analyse moet een drempelwaarde van maximaal 0.1 mg/kg gehanteerd 
worden. Op het analyseverslag dient vermeld te worden dat het gehalte aan melamine 
lager is dan deze drempelwaarde (detectielimiet van de methode). 
 

 
De andere bijkomende verklaringen gevraagd door de derde landen die hieronder  in de tabel vermeld 
worden (India, Tunesië), kunnen worden ondertekend zonder dat specifieke elementen of informatie dienen 
te worden voorgelegd (bv. op basis van het nationaal controleplan van het FAVV, op basis van Belgische 
of Europese regelgeving, samenstelling van het diervoeder, …). 

 
 
India Bijkomende certificering: 

“The product does not contain any ingredients of animal origin, including aquatic origin 
/ Le produit ne contient aucun ingrédient d’origine animale, y compris d’origine 
aquatique / Het product bevat geen enkel product van dierlijke oorsprong, met inbegrip 
van aquatische oorsprong” 
 

Tunesië Bijkomende certificering: 
“La production nationale est échantillonnée quant à la présence d’éléments radioactifs, 
sur base d’un Plan de contrôle national qui s’appuie sur l’analyse du risque et qui est 
conforme au  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 
mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à 
assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments 
pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à 
la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, telle que modifiée. Cette 
production nationale est conforme à la législation belge et européenne / Voor de 
aanwezigheid van radioactieve elementen wordt de nationale productie bemonsterd op 
basis van een nationaal Controleplan dat steunt op risico-analyse en dat conform is aan 
de Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 
2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden 
uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van 
de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en 
gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, zoals gewijzigd. Deze nationale productie 
is conform de Belgische en Europese wetgeving.” 


