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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN code Land 
Diervoeders die producten van 
dierlijke oorsprong bevatten 

 Landen opgenomen in het 
scroll menu onderaan pagina 3 
van het certificaat 

 
II. Algemeen certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.PFF.AA.05.03 
 

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

3 p 

 
 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 
toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong 
 
Sommige derde landen aanvaarden dit certificaat enkel mits toevoeging van een bijkomende 
certificering onder punt 8 van het certificaat zoals vermeld in de tabel 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 tabel opgenomen zijn mogen vermeld worden onder punt 8. 
Indien de operator andere bijkomende certificeringen dan deze vermeld in deze IB, wenst te laten 
opnemen onder punt 8 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.  
 

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

China Het FAVV heeft vernomen dat de huidige export van diervoeders kan doorgaan 
naar China, maar dat export van nieuwe producten momenteel niet mogelijk is. 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of de te exporteren 
producten door China aanvaard 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.” 
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De bijkomende certificering impliceert dat de uit te voeren diervoeders in hun 
samenstelling geen enkel ingrediënt afkomstig van varkens mogen bevatten, met 
inbegrip van de ingrediënten (vb. gelatine) van vitaminen die eventueel onder de 
vorm van voormengsels worden gebruikt in de diervoeders.   

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) dient(dienen) te worden uitgevoerd in een 
hiertoe door het FAVV erkend laboratorium.  

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). 
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