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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Meel van aquatische dieren 2301.20 Brazilië 
Olie van aquatische dieren 1504.10 & 1504.20 Brazilië 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.BR.03.05 
 

Gezondheidscertificaat voor meel en olie van aquatische dieren 
voor diervoeding bestemd voor uitvoer naar Brazilië 

3 blz 

 
III. Certificatievoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor meel en olie van aquatische dieren voor diervoeding 
bestemd voor uitvoer naar Brazilië 
 

1. Punt 8.1.: Meel en/of olie die afkomstig zijn van landen binnen de EU of die werden ingevoerd 
vanuit derde landen met een certificaat zoals opgelegd bij invoer, zullen worden beschouwd 
als zijnde conform aan dit punt.  

 
2. Onder punt 8.2.: zal de operator het gepaste vak aanvinken: 

 Indien de 1ste optie wordt gekozen, dient de operator een rapport van een erkend 
laboratorium voor te leggen van een analyse uitgevoerd op een representatief 
monster van elk uit te voeren lot dat aantoont dat aan deze voorwaarde is voldaan. 

 Indien de 2de optie wordt gekozen, zijn er twee mogelijkheden: 
o Indien het meel en/of de olie niet werden geproduceerd in België, dient de 

operator een officieel bewijs voor te leggen dat de productie-inrichting geen 
eiwitten van herkauwers gebruikt in haar producten; 

o In België zal de productie-inrichting beschikken over een diersoortspecifieke 
erkenning die de afwezigheid van eiwitten van herkauwers garandeert (zie lijst 
met verwerkingsbedrijven). 

 Indien de 3de optie wordt gekozen, zijn er eveneens twee mogelijkheden: 
o Indien het meel en/of de olie niet werden geproduceerd in België, dient de 

operator een officieel bewijs voor te leggen dat de productie-inrichting geen 
eiwitten van herkauwers gebruikt in de productielijn van haar producten;  

o In België wordt elke productielijn beschouwd als een inrichting die zal 
beschikken over een diersoortspecifieke erkenning die de afwezigheid van 
eiwitten van herkauwers garandeert (zie lijst met verwerkingsbedrijven). 

 
3. Punt 8.3: De inrichting dient een bewijs voor te leggen dat het meel en/of de olie de 

voorgeschreven sterilisatie (100°C gedurende 20 minuten) hebben ondergaan. Gezien deze 
behandeling niet verplicht is in de EU, dient de Belgische productie-inrichting een verklaring 
op erewoord voor te leggen die garandeert dat deze behandeling werd toegepast. Indien de 
productie-inrichting in een ander land dan België is gevestigd, is een pre-exportcertificaat 
vereist. Voor de modaliteiten inzake pre-certificering: zie instructie “Pre-attestatie en pre-
certificering (IB.AA.PA-PC)”. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
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4. Punt 8.4: Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van een verklaring op erewoord 
van de verantwoordelijke van de Belgische productie-inrichting. Indien de productie-inrichting 
in een ander land dan België is gevestigd, is een pre-exportcertificaat vereist. Voor de 
modaliteiten inzake pre-certificering: zie instructie “Pre-attestatie en pre-certificering 
(IB.AA.PA-PC)”. Indien de dieren die als grondstof werden gebruikt afkomstig zijn van 
aquacultuur, dient het land van oorsprong van de dieren opgenomen te zijn in de verklaring. 
 

5. Punt 8.5: Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van verordening (EG) nr. 
183/2005 en verordening (EG) nr. 1069/2009. 

 
6. Punt 8.6.: Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van een verklaring op erewoord 

van de verantwoordelijke van het bedrijf, waarin zowel het (de) containernummer(s) als het 
(de) zegelnummer(s) vermeld is (zijn). 
 
In geval van een niet-conformiteit geconstateerd door de bevoegde autoriteit van het derde 
land van bestemming, zal een systematische fysieke controle vereist zijn. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
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