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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Varkensgelatine  3503 Verenigde Staten van Amerika 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.US.01.02 
 

Gezondheidscertificaat voor varkensgelatine bestemd voor 
menselijke en dierlijke consumptie en bestemd voor verzending 
naar de Verenigde Staten van Amerika 

3 blz 

 
III. Certificatievoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor varkensgelatine bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie 
en bestemd voor verzending naar de Verenigde Staten van Amerika 
 

1. Het certificaat EX.PFF.US.01.02 dient te worden gebruikt voor de uitvoer naar de Verenigde 
Staten van Amerika van gelatine bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie. Voor de 
uitvoer van gelatine die uitsluitend bestemd is voor menselijke consumptie, is een ander 
model van certificaat van toepassing. 
 
USDA-APHIS (US Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service) 
heeft meegedeeld dat de gelatine die met dit certificaat wordt ingevoerd kan gebruikt worden 
voor de vervaardiging van verwerkt voeder voor gezelschapsdieren andere dan blikvoeder 
bestemd voor export naar de EU op voorwaarde dat: 
- de invoerder voldoet aan alle vereisten voor de invoer van gelatine in de Verenigde Staten 

van Amerika en voldaan is aan de vereisten zoals opgenomen in de invoervergunning;   
Een invoervergunning is vereist voor gelatine bestemd voor dierlijke consumptie. De 
operator dient de invoervergunning voor te leggen bij zijn aanvraag voor het bekomen van 
het certificaat. Indien de invoervergunning een verklaring oplegt die niet in het certificaat 
EX.PFF.US.01.01  is opgenomen dient deze verklaring als bijkomende verklaring te 
worden toegevoegd onder punt 8.10. van het certificaat; 

- de gelatine enkel wordt gehanteerd in daartoe erkende inrichtingen in de Verenigde 
Staten van Amerika voor de verwerking in voeder voor gezelschapsdieren; 

- de gelatine in de Verenigde Staten van Amerika in een daartoe erkende inrichting wordt 
toegevoegd aan het voeder voor gezelschapsdieren vóór de hittebehandeling.  

 
2. Verklaringen 8.1. t.e.m. 8.3. van het certificaat kunnen ondertekend worden op basis van de 

erkenning van de productie-inrichting in het kader van verordening (EG) nr.853/2004 als 
inrichting die voedingsgelatine vervaardigt.  

 
3. Voor de verklaringen 8.4. t.e.m. 8.7. dient de operator bij zijn aanvraag een verklaring op 

erewoord te voegen dat aan deze voorwaarden is voldaan. In voorkomend geval, dient de 
operator op vraag van de certificerende agent tevens met behulp van zijn register aan te 
tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.  

 
4. Verklaring 8.8. van het certificaat kan ondertekend worden op basis van de Europese 

wetgeving. 
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5. Verklaring 8.9. kan ondertekend worden op basis van de reeds gegeven verklaringen onder 

punt 8.1. t.e.m. 8.7.  
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