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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Meststoffen/bodemverbeterende 
middelen die verwerkte mest als enig 
ingrediënt van dierlijke oorsprong 
bevatten 

3101 Noord-Macedonië 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.MK.07.01 
 

Gezondheidscertificaat voor verwerkte mest, afgeleide producten 
van verwerkte mest en guano van vleermuizen, bestemd voor 
verzending naar of doorvoer door de Republiek Noord-Macedonië 

4 blz 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor verwerkte mest, afgeleide producten van verwerkte mest en guano 
van vleermuizen, bestemd voor verzending naar of doorvoer door de Republiek Noord-
Macedonië 
 

1. De Republiek Noord-Macedonië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn 
wetgeving en legt bij invoer de Europese eisen op. Het hierboven vermelde model van 
certificaat is een omzetting van het Europees model van certificaat voor de invoer van 
verwerkte mest, afgeleide producten van verwerkte mest en guano van vleermuizen in de EU 
zoals vastgelegd in verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 
1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke 
consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. 

2. Onder punt I.4 van het certificaat moet de naam vermeld worden van de lokale controle-
eenheid die bevoegd is voor de plaats van lading van de zending (zie punt I.13). 

3. Onder punt I.7 dient de naam en de ISO-code van het land waar de producten zijn 
geproduceerd, vervaardigd of verpakt, te worden vermeld. 

4. Onder punt I.11 moeten de gegevens van het Belgische bedrijf van herkomst worden vermeld.  

5. Onder punt I.12 dienen zoals vermeld in de voetnoten van het certificaat, enkel gegevens te 
worden vermeld voor goederen in doorvoer. 

6. Onder punt I.14 dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden: 
“DD/MM/JJJJ”. 

7. Onder punt I.15 kan als referentiedocument het nummer van de luchtvrachtbrief, het nummer 
van de zeevrachtbrief of het commerciële registratienummer van de trein of het voertuig 
worden vermeld. 

8. Onder I.18 dient een beschrijving van de goederen gegeven te worden met vermelding van de 
behandeling en de diersoort. 
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9. Het certificaat kan enkel worden afgeleverd indien de verwerkte mest of afgeleide producten 
van verwerkte mest afkomstig zijn van een bedrijf dat overeenkomstig verordening (EG) nr. 
1069/2009 is erkend als bedrijf voor vervaardiging van afgeleide producten voor toepassingen 
buiten de voederketen, als biogasinstallatie of composteerinstallatie of als bedrijf voor de 
vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars. Het erkenningsnummer van 
dit bedrijf moet vermeld worden onder I.28 (Lijsten van erkende en geregistreerde 
operatoren).  
In de eerste kolom van de tabel onder I.28 dient onder “Soort (wetenschappelijke benaming)” 
vermeld te worden van welke dieren de gebruikte dierlijke bijproducten of afgeleide producten 
afkomstig zijn (bv. Ruminantia, Aves,...). 

10. De verklaring onder II.1, II.3 en II.4 kunnen worden ondertekend op basis van de EU 
wetgeving en de erkenning van het bedrijf dat de verwerkte mest of de afgeleide producten 
van verwerkte mest heeft vervaardigd overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009. 

11. Onder II.2 dient de tweede verklaring te worden doorgehaald, aangezien op basis van de EU-
voorwaarden voor export van verwerkte mest (bijlage XIV, hoofdstuk V van verordening (EU) 
nr. 142/2011) een alternatieve warmtebehandeling niet is toegestaan. De operator dient aan 
de certificerende agent aan te tonen dat de verwerkte mest of afgeleide producten van 
verwerkte mest een warmtebehandeling van ten minste 70°C gedurende ten minste 60 
minuten hebben ondergaan.  

Indien de mest werd verwerkt in een andere lidstaat, dient de operator aan de certificerende 
agent een precertificaat voor te leggen dat werd afgeleverd door de bevoegde autoriteit van 
deze lidstaat waarin naast de identificatiegegevens van de producten en het 
verwerkingsbedrijf ook verklaring II.2 van het certificaat EX.PFF.MK.07.01 is opgenomen. 

Het certificaat kan enkel worden afgeleverd indien de mest werd verwerkt in een 
overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf. Teneinde de certificerende 
agent toe te laten dit te verifiëren, dient de operator bij zijn aanvraag de link te vermelden naar 
de website van de betrokken lidstaat waar de lijst van de erkende bedrijven kan worden 
geraadpleegd. 

https://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
https://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
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