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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 
Voeder voor gezelschapsdieren, 
uitgezonderd blikvoeder 

2309 Tunesië 

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

Gezondheidscertificaat voor voeder voor gezelschapsdieren, 
uitgezonderd blikvoeder, bestemd om vanuit België te worden 
verzonden naar Tunesië 

6 blz. 

 
 

III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor voeder voor gezelschapsdieren, uitgezonderd blikvoeder, bestemd 
om vanuit België te worden verzonden naar Tunesië 
 

1. Het certificaat mag alleen worden afgeleverd voor voeder voor gezelschapsdieren dat is 
geproduceerd in een bedrijf dat overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 is erkend voor 
de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren. Het erkenningsnummer van de producent 
dient te worden vermeld in punt 1.1. 

 
2. In punt 2.2. dienen de verklaringen die niet van toepassing zijn, te worden geschrapt, waarbij 

ten minste één van de opties dient behouden te worden. Daartoe dient de exploitant de 
certificerende agent de nodige informatie te verstrekken (zie punten 4 en 5 van deze 
instructiebundel). Niet alle in de EU toegelaten dierlijke bijproducten zijn in het certificaat 
opgenomen. Volgende dierlijke bijproducten zijn niet opgenomen in het certificaat:  
 
- varkenshaar en/of afgeleide producten van varkenshaar (zoals harenmeel of 

gehydroliseerde eiwitten afkomstig van varkenshaar); 
- bloed zoals bedoeld onder artikel 10) d) van verordening (EG) nr. 1069/2009 en/of 

bloedmeel (opm. bloedproducten mogen wel gebruikt worden gezien de verordening oplegt 
dat bloedproducten dienen te zijn afgeleid van bloed als bedoeld in artikel 10 onder a) en 
b) i) van verordening (EG) nr. 1069/2009); 

- dierlijke bijproducten van lagomorfen en rodentia en daarvan afgeleide producten; 
- melk of melkproducten. 

 
3. Verklaringen 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6 die niet van toepassing zijn, dienen te worden geschrapt, 

waarbij ten minste één van de opties dient behouden te worden. Daartoe dient de exploitant de 
certificerende agent de nodige informatie te verstrekken (zie punten 4 en 5 van deze 
instructiebundel). 
Verklaring 2.3. dient behouden te worden voor diervoeders geproduceerd in een gebied dat niet 
vrij is van aviaire influenza die pluimveeproducten bevatten of voor diervoeders die 
pluimveeproducten afkomstig uit gebieden die niet vrij zijn van aviaire influenza bevatten. 

 



DIERVOEDERS IB.PFF.TN.02.01 Tunesië 
Oktober 2022 

 

Page 2/2 
 

4. Voor voeders die niet in de EU zijn geproduceerd, kan het certificaat alleen worden afgeleverd 
op basis van een kopie van het certificaat dat is afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het 
derde land van oorsprong die de producten bij de invoer in de EU heeft begeleid. 
 

5. Voor voeders die in de EU zijn geproduceerd, dient de exploitant de certificerende agent mee 
te delen welk soort dierlijke bijproducten, zoals vermeld in punt 2.2 van het certificaat, werd 
gebruikt voor de vervaardiging van het voeder voor gezelschapsdieren en welke van de in de 
punten 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6 vermelde productiemethoden zijn toegepast. 
 

- Indien de voeders in België zijn geproduceerd, dient de exploitant aan de certificerende 
agent een kopie van het productieproces voor te leggen waaruit blijkt dat de diervoeders 
de op het certificaat aangegeven behandeling hebben ondergaan. 

- Indien de voeders in een andere lidstaat dan België zijn geproduceerd, dienen de 
producten vergezeld gaan van een pre-certificaat om te garanderen dat ze voldoen aan 
de toepasselijke verklaringen 2.2. tot en met 2.6. van het certificaat. 

 
6. Verklaring 2.3. kan ondertekend worden indien het voeder voor gezelschapsdieren een 

warmtebehandeling heeft ondergaan waardoor de kerntemperatuur van de eindproducten tot 
ten minste 90°C is verhoogd of indien de ingrediënten afkomstig van gevogelte 
(gevogelteproducten en eiproducten) een behandeling hebben ondergaan om het aviaire 
influenza virus te inactiveren. De behandeling van de gevogelte ingrediënten kan bestaan uit 
een verhitting in de kern tot 90°C of een verhitting in de kern in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de WOAH. Voor de behandeling van gedroogd eiwit wordt enkel een 
behandeling in overeenstemming met de aanbeveling van de WOAH aanvaard. De 
aanbevelingen zijn beschikbaar op de website van de WOAH. 
 

7. Verklaringen 2.7. en 2.8. kunnen ondertekend worden op basis van de erkenning van de 
producent van voeder voor gezelschapsdieren overeenkomstig verordening (EG) nr. 
1069/2009. 
 

8. Verklaring 2.9. kan ondertekend worden op basis van een controle van de kopieën van de 
etiketten. 
 

9. Verklaring 2.10. kan enkel ondertekend worden voor producten die voldoen aan de van kracht 
zijnde Belgische en Europese wetgeving inzake diervoeders, 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 de Belgische 
en/of Europese regelgeving. 

https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_avian_influenza_viruses.htm
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