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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Hondenkluiven 0511, 2309, 4101, 

4205  
Turkije 

 
II. Niet-onderhandeld certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.TR.14.01 
 

Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van hondenkluiven naar de 
Republiek Turkije  

7 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van hondenkluiven naar de Republiek Turkije 
 

1. Turkije legt invoerbeperkingen op omwille van bepaalde ernstige dierziekten. Meer informatie 
over deze invoerbeperkingen vindt men op volgende website: http://yasakli.gkgm.gov.tr/ (Ulke 
Seçiniz = Select your country; Hastalik Seçiniz = Select disease). Als men een land selecteert 
kan men vervolgens door op de dierziekte te klikken meer gedetailleerde informatie bekomen 
over de invoerbeperkingen die van toepassing zijn.  
 
De operator die het certificaat aanvraagt, dient na te gaan of bijkomende sanitaire voorwaarden 
gelden voor de producten die hij wenst uit te voeren en hij dient de certificerende agent bij zijn 
aanvraag hiervan op de hoogte te brengen. 

 
2. De Republiek Turkije 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 Europese model van certificaat voor hondenkluiven bestemd voor verzending 
naar of doorvoer door de EU, zoals vastgelegd in verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering 
van verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten.  

 
3. 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). 
 

4. Onder punt I.7 dient de naam en de ISO-code van het land waar de hondenkluiven werden 
vervaardigd te worden vermeld. 

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

Indien het bedrijf niet beschikt over een erkenning overeenkomstig verordening (EG) nr. 
1069/2009, moet zijn registratienummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 of zijn 
erkennings-, toelatings- of registratienummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 183/2005 
worden vermeld. 
 

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

http://yasakli.gkgm.gov.tr/
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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 punt I.18 dient een beschrijving van de goederen gegeven te worden met vermelding 
van de behandeling (b.v. “Dry dogchews”…). 
 

9. Onder punt I.28, onder “Soort (wetenschappelijke benaming)” dient voor elk product vermeld te 
worden van welke diersoorten de gebruikte dierlijke bijproducten of afgeleide producten 
afkomstig zijn. 
 
Het erkenningsnummer van de producent, het nettogewicht en het lotnummer moeten 
eveneens vermeld worden. Het certificaat kan enkel worden afgeleverd voor hondenkluiven die 
werden geproduceerd in een overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf 
voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren.  
 
a) Voor hondenkluiven die niet in de EU werden geproduceerd, dient het erkenningsnummer 

vermeld te staan op het certificaat van invoer afgeleverd door de bevoegde overheid van 
het derde land van oorsprong (zie punt 10 van deze instructiebundel). 
 

b) Voor hondenkluiven die in België werden geproduceerd, is de lijst van erkende inrichtingen 
beschikbaar op de website van het FAVV (Sectie VIII: Bedrijven voor de vervaardiging van 
voeder voor gezelschapsdieren (productcode PETD –“Petfood: dogchews”)) 
 

c) Voor hondenkluiven die in een andere lidstaat werden geproduceerd, dient de operator bij 
zijn aanvraag de link te vermelden naar de website van de betrokken lidstaat waar de lijst 
van de erkende fabrikanten van voeders voor gezelschapsdieren kan worden 
geraadpleegd.  

 
10. Onder II.1, II.2 en II.6 dienen de verklaringen die niet van toepassing zijn te worden 

doorgehaald, en ten minste één van de opties onder II.1 en II.2 dient te worden behouden. De 
operator moet hiervoor de nodige elementen bezorgen aan de certificerende agent:  

 
a) Voor hondenkluiven die niet in de EU werden geproduceerd, kunnen de verklaringen II.1 

t.e.m. II.6 slechts worden ondertekend op basis van een kopie van het certificaat dat de 
producten vergezelde bij invoer in de EU, afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het 
derde land van oorsprong.  
 

b) Voor hondenkluiven die in de EU werden geproduceerd, dient de operator aan de hand 
van een verklaring van de producerende inrichting aan de certificerende agent aan te tonen 
welke types van dierlijke bijproducten, zoals vermeld onder II.1 van het certificaat, gebruikt 
werden voor de vervaardiging van de hondenkluiven. 
 
Verklaring II.2 vereist dat de hondenkluiven één van de onderstaande behandelingen 
hebben ondergaan: 
 
- In geval van hondenkluiven vervaardigd van huiden van hoefdieren of van vis: een 

behandeling die voldoende is om ziekteverwekkers (waaronder salmonella) af te doden 
+ gedroogd. 

https://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
https://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
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Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de aard van het product en de 
erkenning van de producent overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009. 
 
- In geval van hondenkluiven vervaardigd van andere dierlijke bijproducten dan huiden 

van hoefdieren of van vis: een warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten 
minste 90°C. 

 
Gezien deze hittebehandeling niet wordt opgelegd bij productie in de EU dient de operator 
aan te tonen dat de hondenkluiven de vermelde hittebehandeling hebben ondergaan: 

• Indien de hondenkuiven in België geproduceerd werden, 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 de hondenkluiven in een andere lidstaat werden geproduceerd, is een 
certificaat vereist van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong die 
aantoont dat de hondenkluiven de beschreven hittebehandeling hebben 
ondergaan. 

 
Verklaring II.3 kan enkel ondertekend worden indien:  

- op het moment van certificering per lot een analyserapport wordt voorgelegd dat 
aantoont dat aan dat de vereiste normen is voldaan; of  

- op het moment van certificering analyserapporten worden voorgelegd van 
representatieve loten van de zending die aantonen dat aan dat de vereiste normen 
is voldaan. Op het analyserapport dienen de lotnummers van de loten waarvoor 
het bemonsterd lot representatief is te worden vermeld. De operator dient de 
representativiteit van het bemonsterd lot t.o.v. de andere loten op voorhand aan te 
tonen op basis van onder meer de gebruikte grondstoffen, de toegepaste 
verwerkingsprocédés, en dit rekening houdend met de definitie van een lot zoals 
opgenomen in de Europese reglementering; of 

- op het moment van certificering een pre-exportcertificaat wordt voorgelegd, dat 
werd afgeleverd door de bevoegde overheid van de lidstaat van oorsprong, dat 
aantoont dat aan de in verklaring II.3 opgenomen voorwaarde is voldaan. 

In de eerste twee gevallen dienen de analyses te worden uitgevoerd in een door het FAVV 
erkend laboratorium.  
 
Verklaringen II.4 en II.5 kunnen ondertekend worden op basis van de erkenning van de 
producerende inrichting als fabrikant van voeder voor gezelschapsdieren overeenkomstig 
verordening (EG) nr. 1069/2009 (zie punt 9 van deze instructiebundel). 
 
Punt II.6 is enkel van toepassing voor herkauwergrondstoffen verkregen van het 
slachtproces en niet voor andere herkauwergrondstoffen zoals melkproducten. De operator 
dient bij zijn aanvraag een lijst te voegen van de gebruikte dierlijke grondstoffen met 
vermelding van de diersoort en het land van oorsprong.  
 
Indien in de hondenkluiven geen herkauwergrondstoffen (uitgezonderd melkproducten) 
zijn verwerkt, moet de hele verklaring onder II.6 worden doorgehaald.  
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Voor hondenkluiven die ingrediënten afkomstig van herkauwers (andere dan 
melkproducten) bevatten dient punt II.6 te worden behouden waarbij de niet relevante 
deelverklaringen op basis van onderstaande elementen dienen te worden doorgehaald: 

- Indien de hondenkluiven geen ingrediënten van herkauwers andere dan schapen, 
geiten of runderen bevatten, dient de verklaring “is derived from other ruminants 
than bovine, ovine or caprine animals.” worden doorgehaald. 

- Indien de hondenkluiven geen ingrediënten van schapen, geiten of runderen 
bevatten dient de verklaring “is derived from bovine, ovine or caprine animals […]” 
en alle daaronder vermelde deelverklaringen te worden doorgehaald. 

- Indien de hondenkluiven ingrediënten van schapen, geiten of runderen bevatten 
dienen onder “is derived from bovine, ovine or caprine animals […]” de niet 
relevante deelverklaringen te worden doorgehaald en dit op basis van 
onderstaande elementen:  
 

• Indien de dierlijke bijproducten en afgeleide producten die in de productie 
van de hondenkluiven gebruikt worden, afkomstig zijn uit lidstaten van de 
EU, kunnen de punten (a), (b) en (c) van de tweede deelverklaring worden 
ondertekend op basis van de EU regelgeving. 

• Indien dierlijke bijproducten of afgeleide producten afkomstig uit derde 
landen gebruikt worden in de productie van de hondenkluiven, dient het 
certificaat van invoer van de betrokken grondstoffen te worden voorgelegd 
aan de certificerende agent. 
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