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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Verwerkte voeders voor 

gezelschapsdieren die producten van 

dierlijke oorsprong bevatten 

2309 Israël 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.IL.01.05 

 

Officieel certificaat voor een Belgische inrichting die voeder voor 

gezelschapsdieren produceert voor uitvoer naar Israël  

2 blz 

   

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Officieel certificaat voor een Belgische inrichting die voeder voor gezelschapsdieren 

produceert voor uitvoer naar Israël 

 

 

1. Voorafgaand aan de invoer vraagt de bevoegde autoriteit van Israël een registratiebewijs van 

de producerende inrichting. Bovenaan dit certificaat, dat enkel bedoeld is als registratiebewijs, 

dient in het hiertoe voorziene vak, het erkennings- of registratienummer van de Belgische 

producerende inrichting zoals vermeld op de verpakking van de producten bestemd voor 

uitvoer naar Israël, ingevuld te worden.  

 

2. Het certificaat EX.PFF.IL.01.05 is van toepassing op inrichtingen die voeder voor 

gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong  produceren. Het certificaat 

EX.PFF.IL.01.05 is echter niet van toepassing op inrichtingen die voeder voor siervissen 

produceren. Voor de export van voeder voor siervissen dient het certificaat EX.PFF.IL.09.01 

als registratiebewijs gebruikt te worden.  

 

3. De verklaring onder punt 2 van het certificaat houdt in dat de diervoeders bestemd voor 

uitvoer naar Israël vrij van verkoop moeten zijn in België. Een dergelijke verklaring kan enkel 

ondertekend worden voor producten die voldoen aan de van kracht zijnde Europese en 

Belgische wetgeving inzake diervoeders, met uitzondering van etiketteringsvoorschriften. 

Producten bestemd voor de uitvoer naar een derde land dienen qua etikettering te voldoen 

aan de voorschriften van het land van bestemming. Deze etiketteringsvoorschriften kunnen 

verschillen van de voorschriften vastgelegd in de Europese en/of Belgische regelgeving. 

 

4. Onder punt 3 van het certificaat dient vermeld te worden van welke diersoort de ingrediënten 

van dierlijke oorspong die door de inrichting gebruikt worden voor de vervaardiging van 

voeders bestemd voor uitvoer naar Israël, afkomstig zijn. De operator dient bij zijn aanvraag 

voor het bekomen van het certificaat een verklaring op erewoord van de producerende 

inrichting te voegen, volgens het model zoals vastgelegd in bijlage 1, met vermelding van de 

ingrediënten van dierlijke oorsprong en de diersoort waarvan zij afkomstig zijn. 
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In deze verklaring dient tevens te zijn opgenomen dat onderstaande grondstoffen niet worden 

gebruikt voor de vervaardiging van diervoeders bestemd voor uitvoer naar Israël: 

- van herkauwers afgeleide verwerkte dierlijke eiwitten en kanen afkomstig van landen met 

een verwaarloosbaar BSE-statuut (negligible BSE risk)1 waar er een inheems geval 

geweest is van BSE; 

- van herkauwers afgeleide verwerkte dierlijke eiwitten en kanen afkomstig van landen met 

een gecontroleerd (controlled BSE risk) of een onbepaald BSE-statuut1; 

- grondstoffen van runderen (m.u.v. van melkproducten) afkomstig uit landen met een 

onbepaald BSE-statuut1.  

In voorkomend geval, dient in de verklaring het land van oorsprong van de gebruikte 

grondstoffen van runderen (m.u.v. melkproducten) en van herkauwers afgeleide verwerkte 

dierlijke eiwitten en kanen te zijn opgenomen. 

De producerende inrichting dient op vraag van de certificerende agent te kunnen aantonen dat 

de gebruikte grondstoffen niet zijn opgenomen in de eerste voetnoot van het certificaat, 

hetgeen steekproefsgewijs zal worden gecontroleerd door de certificerende agent. 

 

In deze verklaring op erewoord dient tevens te zijn opgenomen dat vóór de uitvoer naar Israël 

elke verwerkte partij van droog en halfvochtig voeder voor gezelschapsdieren via 

steekproeven genomen tijdens of na opslag, zullen geanalyseerd worden voor de bepaling 

van enterobacteriaceae (n=5, c=2, m=10, M=300 in 1g) en Salmonella (afwezig in 25g, n=5, 

c=0, m=0, M=0). Deze analysevereiste is niet van toepassing op voeder voor 

gezelschapsdieren in hermetisch gesloten recipiënten (“canned pet food” of “retorted 

pouches”) die een warmtebehandeling met een Fc waarde van tenminste 3 hebben 

ondergaan. 

 

De analyses dienen te worden uitgevoerd in een hiertoe door het FAVV erkend laboratorium.  

Operatoren die een gevalideerd autocontrolesysteem hebben kunnen gebruik maken van de 

“Procedure voor aanduiding en bemonstering van een partij goederen i.f.v. microbiologische 

analyse voor export” (zie bijlage 2). Deze procedure laat toe om niet van elk artikel dat in de 

zending aanwezig is 5 deelmonsters te laten analyseren, maar daarentegen een  

steekproefsgewijze bemonstering uit te voeren op partijniveau zoals gedefinieerd in richtlijn 

97/78/EG tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles 

voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht. 
 

5. Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts. 

 


