
DIERVOEDERS IB.PFF.TW.03.07 Taiwan 
November 2022 

 

Pagina 1/4 
 

 
I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Diervoeders bevattend product 
van dierlijke oorsprong (m.u.v. 
honden- en kattenvoeder dat 
ingrediënten afkomstig van 
evenhoevigen en/of pluimvee 
bevat)  

2309  Taiwan 

 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.TW.03.07 
 

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

3 blz 

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

 
1) Het certificaat EX.PFF.TW.03.07 kan enkel worden afgeleverd voor diervoeders bevattend 

product van dierlijke oorsprong (m.u.v. honden- en kattenvoeder dat ingrediënten afkomstig van 
evenhoevigen en/of pluimvee bevat). Diervoeders dienen bij invoer in Taiwan te voldoen aan 
bijlage 15.2 van de “Regulations for the Importation of Objects Subject to Animal Quarantine” 
van het Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ). Voor honden- 
en kattenvoeder dat ingrediënten bevat van evenhoevigen en/of pluimvee is de bijlage 15.1 van 
toepassing (zie EX.PFF.TW.04.04). 

 
2) Het certificaat betreft het algemene FAVV-model van certificaat voor de uitvoer van diervoeders 

inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend 
product van dierlijke oorsprong. In de bijkomende certificering dient volgende informatie 
toegevoegd te worden: 
8.1 “Producent”: Naam, adres en erkennings- of toelatingsnummer van de producerende 
inrichting(en); 
8.2 “De dierlijke ingrediënten in het(de) hierboven vermelde product(en) zijn beperkt tot 
(diersoort):” vermelding in het Engels van de ingrediënten van dierlijke oorsprong en de 
diersoort waarvan ze zijn afgeleid (bv. fish oil, fishmeal, milk products (bovine), blood plasma 
(pig)…). 
 
De operator dient bij zijn aanvraag bovenvermelde informatie m.b.t. de producerende 
inrichting(en) en de ingrediënten van dierlijke oorsprong in te vullen onder de punten 8.1 en 8.2 
van het certificaat.  
 

https://law.coa.gov.tw/GLRSnewsout/EngLawContent.aspx?lan=E&id=430
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De operator dient aan de certificerende agent een overzicht te bezorgen van alle diervoeders 
met vermelding per product van de ingrediënten van dierlijke oorsprong en de diersoort waarvan 
deze zijn afgeleid.    
 

3) Voor de verklaring onder punt 8.3 moet de operator het gepaste vak aanvinken. Voor de tweede 
optie dient de operator bovenop het overzicht gevraagd in punt 2 ook aan te tonen dat de 
gebruikte ingrediënten van herkauwers enkel afkomstig zijn uit Nieuw-Zeeland en/of Australië 
aan de hand van het certificaat bij de invoer in de EU.  
 

4) Voor diervoeders die in de EU werden geproduceerd, kan de verklaring m.b.t. BSE (verklaring 
8.4) getekend worden op basis van de Europese en nationale wetgeving.  

 
5) Verklaring 8.5 is enkel van toepassing indien het te exporteren voeder ingrediënten afkomstig 

van pluimvee bevat. Een lijst van landen die door Taiwan beschouwd worden als vrij van 
bepaalde dierziekten kan geraadpleegd worden op de volgende website: BAPHIQ 
 
5.a. Situatie waarin het te exporteren voeder geproduceerd wordt in een land dat door Taiwan 
beschouwd wordt als een land vrij van New Castle Disease en vrij van hoog pathogene aviaire 
influenza en waarin België beschouwd wordt door Taiwan als vrij van deze ziekten op het 
moment van export 
Er dient door de operator in verklaring 8.5 geen optie aangekruist te worden en alle vakjes van 
verklaring 8.5 blijven leeg.  

 
5.b. Situatie waarin het te exporteren voeder geproduceerd wordt in een land dat door Taiwan 
beschouwd wordt als niet vrij van New Castle Disease en/of niet vrij van hoog pathogene aviaire 
influenza en/of waarin België niet beschouwd wordt door Taiwan als vrij van deze ziekten op 
het moment van export. 

 
Het te exporteren voeder ofwel de ingrediënten van pluimvee moeten één van de in verklaring 
8.5 vermelde hittebehandelingen ondergaan hebben. De operator dient onder punt 8.5 de optie 
aan te kruisen die van toepassing is op de te exporteren producten. 
 
Een hittebehandeling wordt als voldoende beschouwd als zowel de tijd als de temperatuur 
gelijk of groter is dan de tijd en de temperatuur zoals vermeld in de tijd/temperatuur-combinaties 
onder 8.5. 
 
Indien het te exporteren voeder geproduceerd werd in België en de vereiste behandeling werd 
uitgevoerd in België dan dient de operator een kopie van het productieproces voor te leggen. 
Door de certificerende agent kan gevraagd worden om bijkomende bewijzen voor te leggen. 
 
Indien het te exporteren voeder in België geproduceerd werd, de vereiste hittebehandeling niet 
werd toegepast op het te exporteren voeder en de ingrediënten afkomstig van pluimvee in een 
andere EU-lidstaat werden geproduceerd:  

- indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens één van de methoden 1 t.e.m. 
5 van bijlage IV, hoofdstuk III van Verordening (EU) 142/2011, dan voldoen ze aan de 
vereiste hittebehandeling gevraagd door Taiwan. Het handelsdocument van de 
ingrediënten afkomstig van pluimvee waarop het nummer van de verwerkingsmethode 
duidelijk vermeld wordt, dient voorgelegd te worden aan de certificerende agent.  

https://www.baphiq.gov.tw/en/index.php?error_id=J003
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- indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens een andere methode of als 
het handelsdocument waarop de verwerkingsmethode duidelijk is vermeld (methoden 
1 t.e.m. 5) niet kan worden voorgelegd is een certificaat van de bevoegde autoriteit van 
het land van oorsprong vereist waarin wordt verklaard dat de ingrediënten afkomstig 
van pluimvee één van de in verklaring 8.5 vermelde hittebehandelingen ondergaan 
hebben. 
 

Indien het te exporteren voeder in een ander land (EU-lidstaat of derde land) werd geproduceerd 
is een certificaat van de bevoegde autoriteit van het land van herkomst vereist waarin wordt 
verklaard dat het te exporteren voeder of de ingrediënten afkomstig van pluimvee één van de 
in verklaring 8.5 vermelde hittebehandelingen ondergaan hebben. 
 
In het geval dat de operator een andere hittebehandeling toepast op het te exporteren voeder  
of de ingrediënten van pluimvee, wordt de operator verzocht de tijd/temperatuur-combinatie 
samen met de wetenschappelijke bewijzen dat deze hittebehandeling equivalent is aan één van 
de in punt 8.5 vermelde hittebehandelingen over te maken aan de LCE. Deze informatie zal dan 
vervolgens overgemaakt worden aan BAPHIQ voor goedkeuring van de equivalente 
hittebehandeling. 
 

6) Verklaring 8.6 is enkel van toepassing indien het te exporteren voeder ingrediënten afkomstig 
van evenhoevigen bevat (met uitzondering van melkproducten). Een lijst van landen die door 
Taiwan beschouwd worden als vrij van bepaalde dierziekten kan geraadpleegd worden op de 
volgende website: BAPHIQ. 
 
6.a. Situatie waarin het te exporteren voeder geproduceerd wordt in een land dat door Taiwan 
beschouwd wordt als vrij van de volgende ziekten: mond-en-klauwzeer, runderpest, 
besmettelijke boviene pleuropneumonie, Afrikaanse varkenspest, pest van de kleine 
herkauwers en klassieke varkenspest en waarin België door Taiwan beschouwd wordt als vrij 
van deze ziekten op het moment van export 
Er dient door de operator in verklaring 8.6 geen optie aangekruist te worden en alle vakjes van 
verklaring 8.6 blijven leeg.  

 
6.b. Situatie waarin het te exporteren voeder geproduceerd wordt in een land dat door Taiwan 
beschouwd wordt als niet vrij van minstens één van de volgende ziekten: mond-en-klauwzeer, 
runderpest, besmettelijke boviene pleuropneumonie en Afrikaanse varkenspest, pest van de 
kleine herkauwers en klassieke varkenspest en/of waarin België door Taiwan beschouwd wordt 
als niet vrij van minstens één van deze ziekten op het moment van export. 
Het te exporteren voeder of de ingrediënten van evenhoevigen moeten één van de in verklaring 
8.6. vermelde hittebehandelingen ondergaan hebben. De operator dient onder punt 8.6. de optie 
aan te kruisen die van toepassing is op de te exporteren producten.  
 
Een hittebehandeling wordt als voldoende beschouwd als zowel de tijd als de temperatuur 
gelijk of groter is dan de tijd en de temperatuur zoals vermeld in de tijd/temperatuur-combinaties 
onder 8.6.  
 
Indien het te exporteren voeder geproduceerd werd in België en de vereiste behandeling werd 
uitgevoerd in België dan dient de operator een kopie van het productieproces voor te leggen. 
Op vraag van de certificerende agent kunnen bijkomende bewijzen gevraagd worden. 
 

https://www.baphiq.gov.tw/en/ws.php?id=21841
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Indien het te exporteren voeder in België geproduceerd werd, de vereiste hittebehandeling niet 
werd toegepast op het te exporteren voeder en de ingrediënten afkomstig van evenhoevigen in 
een andere EU-lidstaat werden geproduceerd:  

- indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens één van de methoden 1 t.e.m. 
5 van bijlage IV, hoofdstuk III van Verordening (EU) 142/2011, dan voldoen ze aan de 
vereiste hittebehandeling gevraagd door Taiwan. Het handelsdocument van de 
ingrediënten afkomstig van evenhoevigen waarop het nummer van de 
verwerkingsmethode duidelijk vermeld wordt, dient voorgelegd te worden aan de 
certificerende agent.  
- indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens een andere methode of als 
het handelsdocument waarop de verwerkingsmethode duidelijk is vermeld (methoden 
1 t.e.m. 5) niet kan worden voorgelegd is een certificaat van de bevoegde autoriteit van 
het land van oorsprong vereist waarin wordt verklaard dat de ingrediënten afkomstig 
van evenhoevigen één van de in verklaring 8.6 vermelde hittebehandelingen ondergaan 
hebben. 

 
Indien het te exporteren voeder in een ander land (EU-lidstaat of derde land) werd geproduceerd 
is een certificaat van de bevoegde autoriteit van het land van herkomst vereist waarin wordt 
verklaard dat het te exporteren voeder of de ingrediënten afkomstig van evenhoevigen één van 
de in verklaring 8.6 vermelde hittebehandelingen ondergaan hebben. 

 
In het geval dat de operator een andere hittebehandeling toepast op het product of de 
ingrediënten van evenhoevigen, wordt de operator verzocht de tijd/temperatuur-combinatie 
samen met de wetenschappelijke bewijzen dat deze hittebehandeling equivalent is aan één van 
de in punt 8.6 vermelde hittebehandelingen over te maken aan de LCE. Deze informatie zal dan 
vervolgens overgemaakt worden aan BAPHIQ voor goedkeuring van de equivalente 
hittebehandeling. 

 
7) De verklaring 8.7 kan ondertekend worden op basis van de Europese wetgeving. 
 
8) Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts.  
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