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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Dierlijke verwerkte 
eiwitten  

210610 3502 Noord-Macedonië 

 
 
 
II. Niet-onderhandeld certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.MK.NN.06.01 
 

Veterinair gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 
verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor de humane 
consumptie naar Noord-Macedonië 

3 blz. 

 
Het bovenvermelde certificaat is een model ter beschikking gesteld door de 
overheid van het land van bestemming. De operator moet controleren dat het 
nog altijd van toepassing is. Het FAVV zal niet verantwoordelijk gehouden 
kunnen worden voor geblokkeerde zendingen gelinkt aan het gebruik van een 
verouderde versie van het certificaat. 
 
Voor de certificering dient de Engelstalige versie van het certificaat gebruikt te 
worden. Een vertaling naar het Nederlands wordt ter beschikking gesteld om het 
begrijpen van de van toepassing zijnde sanitaire eisen te vergemakkelijken.  
 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Noord-Macedonië 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Macedonië is niet nodig voor 
de export van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor humane consumptie. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden  
 
Vestiging van -het slachthuis waarvan de grondstoffen afkomstig zijn 
 
De grondstoffen gebruikt voor het vervaardigen van verwerkte dierlijke eiwitten 
moeten afkomstig zijn van een slachthuis dat niet gevestigd is in een 
geïnfecteerde zone. 
 
Indien de verwerkte dierlijke eiwitten in België geproduceerd zijn, moet de 
operator de informatie inzake de traceerbaarheid van de grondstoffen 
aanleveren. De certificerende agent moet controleren dat de slachthuizen niet 
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gevestigd zijn in een zone afgebakend omwille van een meldingsplichtige ziekte, 
overdraagbaar door de grondstof, waaraan de relevante diersoort gevoelig is. 
 
Indien de verwerkte dierlijke eiwitten in een andere lidstaat (LS) geproduceerd 
zijn, dan moet de operator beschikken over een pre-certificaat afgeleverd door 
de bevoegde overheid van de betrokken LS, om het voldoen aan deze eis te 
kunnen garanderen (zie verder). 
 
 
Pre-attestatie, Pre-certificatie 
 
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC inzake pre-
attestatie en pre-certificatie (gepubliceerd op de website van het FAVV, onder 
het hoofdstuk ‘Algemene documenten voor export naar derde landen’) zijn van 
toepassing. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 

A. Pre-certificatie  
 
Het pre-certificaat dat afgeleverd is door de bevoegde overheid van een andere 
lidstaat, moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden 
voor de certificatie van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor humane 
consumptie voor Noord-Macedonië.  
 

 
The processed animal protein (PAP) intended for human consumption, part of the 
batch with number ………………………: 
 
1. has been manufactured from: 

- tissues of domestic and farmed ruminant animals, pigs or poultry(1), 
- tissues of wild animals(1) 
- tissues of fish(1) 

 
2. has been manufactured from animals slaughtered in slaughterhouses not located 
in a zone infected with a disease that can be transmitted by the raw materials from 
which the PAP is derived, and to which the species is sensitive. 
 
(1) keep as appropriate 

 

 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden  
 
Punt II.a: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van de Europese 
regelgeving. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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Punt II.b:  
- Bullet points 1 tot en met 3: na controle van de aard van de grondstoffen, 

de streepjes schrappen die niet van toepassing zijn. De operator moet de 
nodige bewijzen leveren. 

o Indien de verwerkte dierlijke eiwitten in België geproduceerd zijn, 
kan hij dit doen aan de hand van het productieproces of facturen / 
handelsdocumenten met betrekking tot de grondstoffen. 

o Indien de verwerkte dierlijke eiwitten in een andere LS 
geproduceerd zijn, moet de operator dit bewijs leveren aan de hand 
van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van 
de betrokken LS. 

- Bullet point 4: Dit streepje is alleen van toepassing indien het uitgevoerde 
product van herkauwers afkomstig is. Zo ja, dan is dit de eerste optie om te 
kiezen. 

 
Punt II.c: deze verklaring mag worden ondertekend na controle.  

- Voor de producten die in België geproduceerd zijn, moet de operator de 
informatie inzake de traceerbaarheid van de grondstoffen aanleveren. 

o Indien de slachthuizen in België gevestigd zijn, controleert de 
certificerende agent het statuut van België voor de relevante 
dierziekten op de website van het FAVV. 

o Indien de slachthuizen in een andere LS gevestigd zijn, controleert 
de certificerende agent het statuut van de LS in kwestie of de 
website van de OIE, en indien deze niet vrij is, verifieert hij dat de 
genotifieerde evenementen niet hebben plaatsgevonden in de 
nabijheid (minder 10 km) van de betrokken slachthuizen. 

- Voor de producten die in een andere LS geproduceerd zijn, moet de 
operator beschikken over een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde 
overheid van de betrokken LS. 

 
Punten II.d en II.e: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving. 
 
Punt II.f: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring van de 
operator. 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome

