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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Verwerkte dierlijke eiwitten van 
pluimvee / verenmeel 

0505, 2301 Thailand 

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

Veterinair certificaat voor de uitvoer van gevogelte bijproductenmeel 
/ verenmeel  

4 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor de uitvoer van gevogelte bijproductenmeel/verenmeel  
 
 

1. Het certificaat EX.PFF.TH.02.01 is van toepassing op gevogelte bijproductenmeel en 
verenmeel. In de titel van het certificaat dient hetgeen niet van toepassing is doorgehaald te 
worden. De definities van deze producten zijn volgens het Department of Livestock 
Development (DLD) van Thailand: 

 Gevogelte bijproductenmeel: dierlijk eiwit afgeleid van pluimvee, dat behandeld 
is met het gepaste proces. Het bevat geen veren tenzij door onvermijdelijke 
contaminatie tijdens het proces. 

 Verenmeel: veren afgeleid van pluimvee die behandeld zijn met een 
hydrolyserend proces bij de gepaste temperatuur, druk, tijd en vermaling. 

 
2. Bij de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE) dient rekening gehouden te worden met de 

bepalingen van verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake 
preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën. 
Bijlage IV hoofdstuk V deel E van verordening (EG) nr. 999/2001 legt voorwaarden en 
beperkingen op voor de uitvoer naar derde landen van VDE en producten die VDE bevatten. 
Meer gedetailleerde informatie over deze voorwaarden en de elementen waarmee dient 
rekening gehouden te worden bij het aanvragen van een certificaat vindt u in het document 
“Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten”. 
Deze EU-voorwaarden gelden bovenop de sanitaire voorwaarden die worden opgelegd door de 
bevoegde autoriteit van het derde land. 

 
3. Het certificaat kan enkel afgeleverd worden voor producerende inrichtingen die goedgekeurd 

zijn door DLD (zie deel IV Exporterkenning). De lijst van Belgische categorie 3-
verwerkingsbedrijven die zijn goedgekeurd voor de uitvoer van VDE vanuit België naar Thailand 
wordt gepubliceerd op de website van het FAVV. Operatoren waarvoor de goedkeuringsdatum 
door DLD meer dan 5 jaar geleden is, moeten een nieuwe erkenningsaanvraag indienen. In 
afwachting van de verlening van de goedkeuring door DLD, kan enkel nog een certificaat 
worden bekomen indien door de operator kan aangetoond worden dat DLD de goederen 
geproduceerd door de producerende inrichting nog aanvaardt (vb. via een geldige 
invoervergunning die vertaald is in het Engels, Frans of Nederlands). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/vde/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/diervoeders/default.asp#Thai
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4. Verklaring 2.1 kan ondertekend worden indien door de operator kan worden aangetoond dat 
aan minstens één van de verklaringen 2.1.1 en 2.1.2 is voldaan.  
Voor verklaring 2.1.2 dient de operator aan de certificerende agent een kopie van het 
productieproces van de Belgische producerende inrichting voor te leggen die aantoont dat aan 
één van de hittebehandelingen vermeld in verklaring 2.1.2 is voldaan.  
Indien de operator verklaring 2.1.1. wenst aan te tonen, dient hij contact op te nemen met de 
LCE (Lokale controle eenheid). 

 
5. Verklaring 2.2 kan ondertekend worden indien de Belgische producerende inrichting niet ligt in 

een beschermingsgebied en niet in het toezichtsgebied dat afgebakend werd in het kader van 
een uitbraak van New Castle Disease (informatie over New Castle Disease uitbraken in België  
zie: https://www.favv-
afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/#situatiebelgie).  

 
6. Verklaring 2.3 vermeldt dat dieren moeten zijn geboren, grootgebracht in de EU of legaal 

binnengebracht zijn in de EU. De dieren moeten tevens geslacht zijn in de EU. De verklaring 
kan ondertekend worden op basis van de erkenning van het in de EU gevestigde slachthuis en 
de EU wetgeving. De operator dient aan de certificerende agent een document voor te leggen 
met de naam, het land en erkenningsnummer van de betrokken slachthuizen. De lijst van de 
erkende slachthuizen in de EU kan gevonden worden via de volgende website:  
https://www.favv-afsca.be/professionelen/levensmiddelen/inrichtingen/. Het slachthuis dient 
vermeld te zijn in “Afdeling II Vlees van pluimvee en lagomorfen” met de vermelding slachthuis 
(SH) en diersoort pluimvee (A). 
 

7. Voor de ondertekening van verklaring 3.1 dienen de grondstoffen te voldoen aan ofwel 
verklaring 3.1.1 ofwel verklaring 3.1.2. Om dit aan te tonen dient de operator de 
handelsdocumenten voor te leggen van de pluimveegrondstoffen: hierop dient in vak I.31 cat 
3a of cat  3b vermeld te zijn. 
 
 

8. Verklaring 3.2 kan ondertekend worden indien de dieren geslacht zijn in een in de EU-erkend 
slachthuis (zie punt 6 van de IB).  

 
9. Verklaring 3.3 kan ondertekend worden voor grondstoffen afkomstig van dieren die zijn geslacht 

in een in de EU erkend slachthuis en die een ante mortem keuring ondergaan hebben. 
De verklaring kan ondertekend worden indien voldaan is aan de voorwaarden vermeld in punt 
6 (grondstoffen afkomstig van een EU erkend slachthuis) en punt 7 (handelsdocument met in 
vak I.31 cat 3a of cat 3b vermeld) van de IB.   

 
10. Verklaringen 4.1, 4.2 en 4.4 kunnen ondertekend worden op basis van de erkenning van de 

Belgisch producerende inrichting overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 en de EU 
wetgeving. De geëxporteerde producten dienen onder het toepassingsgebied van deze 
erkenning van de producerende inrichting te vallen. 

 
11. Voor verklaring 4.3 dient de operator bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat per 

lot analyserapporten toe te voegen die aantonen dat aan onderstaande normen is voldaan. De 
analyses dienen te worden uitgevoerd op monsters die op representatieve wijze werden 
genomen van de betrokken loten en dienen te worden uitgevoerd in een hiertoe door het FAVV 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/#situatiebelgie
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/#situatiebelgie
https://www.favv-afsca.be/professionelen/levensmiddelen/inrichtingen/
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erkend laboratorium. Volgende normen dienen te worden gehanteerd: Salmonella: afwezig in 
25g; n=5, c=0, m=0, M=0, Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 in 1g. 

 
12. Onder punt 5.1 dient de operator de optie die van toepassing is voor de te exporteren producten 

aan te duiden.  
Ingeval punt 5.1.2 van toepassing is, dient de container verzegeld te worden door de 
certificerende agent met de door DLD goedgekeurde FAVV-zegel. De kenmerken van deze 
zegel zijn door het FAVV aan DLD overgemaakt (blauw, bevattend een uniek nummer en 
vermelden de letters FAVV-AFSCA). Het zegelnummer moet opgenomen worden in het 
certificaat onder punt 1.20. De operator moet contact opnemen met de LCE verantwoordelijke 
voor certificering om een werkwijze voor het aanbrengen van de FAVV zegel vast te leggen. 

 
13. Verklaring 5.2 kan ondertekend worden op basis van een verklaring op erewoord van de 

operator dat de voertuigen en containers gebruikt voor het transport voorafgaand aan de uitvoer, 
goed gereinigd en gedesinfecteerd zijn. 

 
14. Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts. 
 
IV. Exporterkenning  
 
Enkel VDE die geproduceerd werden in een Belgisch categorie 3-verwerkingsbedrijf dat door het 
“Department of Livestock Development” (DLD) in Thailand is erkend voor de uitvoer van VDE vanuit 
België naar Thailand, mogen naar Thailand worden uitgevoerd.  
 
Een categorie 3-verwerkingsbedrijf dat wenst opgenomen te worden op deze gesloten bedrijvenlijst, kan 
hiervoor een aanvraag indienen bij zijn lokale controle eenheid. De aanvraag dient te gebeuren volgens 
de procedure exporterkenning en met het desbetreffende aanvraagformulier 
(EX.PFF.exporterkenning.03).  
 
Het FAVV zorgt voor de verdere afhandeling van de erkenningsaanvraag naar de Thaise veterinaire 
dienst toe. Mogelijks is voor het bekomen van de exporterkenning een inspectie door de bevoegde 
Thaise veterinaire dienst vereist. De mogelijke kosten van een dergelijk inspectiebezoek worden 
gedragen door de operator die op de gesloten lijst wenst opgenomen te worden.  
 
De goedkeuring van de Thaise veterinaire dienst wordt door DG Controle aan de inrichting meegedeeld 
zodra dit is verkregen. De lijst van Belgische categorie 3-verwerkingsbedrijven die zijn erkend voor de 
uitvoer van VDE vanuit België naar Thailand zal worden gepubliceerd op de website van het FAVV. 
DLD deelde aan het FAVV mee dat een goedkeuring vijf jaar geldig is. 
 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/diervoeders/default.asp#Thai
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