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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Behandelde huiden van 

hoefdieren 

4101, 4102 of 4103 Macedonië 

 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV titel van het certificaat   

   

EX.PFF.MK.05.01 

 

Gezondheidscertificaat voor behandelde huiden van hoefdieren 

bestemd voor verzending naar of doorvoer door de Republiek 

Macedonië 
 

6 blz 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor behandelde huiden van hoefdieren bestemd voor verzending naar 

of doorvoer door de Republiek Macedonië 

 

1. De Republiek Macedonië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving 

en legt bij invoer de Europese eisen op. Het hierboven vermeld model van certificaat is een 

omzetting van het Europees model van certificaat voor de invoer van behandelde huiden van 

hoefdieren 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. 

Het model van certificaat mag enkel gebruikt worden voor huiden van hoefdieren die één van 

de behandelingen zoals beschreven onder punt II.2. van het certificaat hebben ondergaan. 

 

2. Onder punt I.4. van het certificaat moet de naam en het adres vermeld worden van de 

provinciale 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 eindproducten zijn 

geproduceerd, vervaardigd of verpakt, te worden vermeld. 

 

4. 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 worden vermeld. 

 

5. Onder punt I.14. dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden: 

“DD/MM/YYYY”. 
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6. De vermelding van referentiedocumenten onder punt I.15. is facultatief; hier kan het nummer 

van de luchtvrachtbrief, het nummer van de zeevrachtbrief of het commerciële 

registratienummer van de trein of het voertuig worden vermeld. 

 

7. Onder I.18. dient een veterinaire beschrijving van de goederen gegeven te worden met 

vermelding van de behandeling (bv “dried hides”, “wet-salted skins”, “dry-salted hides” …). 
 

8. Onder II.1. en II.2. van het certificaat dienen de verklaringen die niet van toepassing zijn, te 

worden doorgehaald met paraaf en stempel van de certificerende agent, waarbij telkens 

minstens één van opties dient te worden behouden. De operator moet hiervoor de nodige 

elementen bezorgen aan de certificerende agent (zie punt 9. en 10. van de instructiebundel).  

 

9. Verklaring II.1.:  
 

10. De operator dient aan de certificerende agent de nodige bewijzen voor te leggen die aantonen 

van welk type categorie 3-materiaal de huiden afkomstig zijn (bv handelsdocument of 

gezondheidscertificaat van invoer): 

- huiden van hoefdieren die werden geslacht en waarvan de karkassen geschikt werden 

bevonden voor humane consumptie (categorie 3-materiaal overeenkomstig artikel 10, a) van 

verordening (EG) nr.1069/2009); 

- huiden van hoefdieren die in een slachthuis werden geslacht en na keuring voor het slachten 

(antemortem inspectie) geschikt werden bevonden om voor menselijke consumptie te worden 

geslacht (categorie 3-materiaal overeenkomstig artikel 10, b(iii) van  

verordening (EG) nr. 1069/2009); of 

- huiden van hoefdieren die geen klinische symptomen vertonen van via huiden op mens of dier 

overdraagbare ziekte (categorie 3-materiaal overeenkomstig artikel 10, n van  

verordening (EG) nr. 1069/2009).   

 

11. Verklaring II.2.:  

 

Voor huiden die in de EU werden behandeld, kan de tweede optie onder punt II.2. op het 

certificaat op basis van de EU-wetgeving worden doorgehaald. 

 

Voor huiden die in België werden behandeld, dient de operator een verklaring op erewoord 

van de producerende inrichting voor te leggen waarin de behandeling van de huiden staat 

beschreven, met in het geval van gezouten huiden vermelding van de datum waarop de 

huiden werden gezouten. In voorkomend geval, dient een verklaring van de vervoerder te 

worden voorgelegd die bevestigt dat de huiden zo lang per schip zullen worden vervoerd dat 

de huiden bij aankomst in de grensinspectiepost van Macedonië ten minste 14 dagen zijn 

gezouten. 

 

Indien de huiden in een andere lidstaat werden behandeld, dient de operator aan de hand van 

het handelsdocument aan te tonen dat de huiden één van de vermelde behandelingen heeft 

ondergaan.  

 

Indien de huiden als behandelde huiden werden ingevoerd vanuit een derde land, dient de 

operator een kopie van het certificaat van invoer in de EU, alsook het GDB 

(Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst) voor te leggen aan de 

certificerende agent.  


