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I. Geldigheidstermijn 

 

Versie Geldig vanaf:  

Juli 2018 20/07/2018 

April 2019 18/04/2019 

Augustus 2019 23/08/2019 

Mei 2020 25/06/2020 

 

II. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Niet-verwerkte dierlijke 

bijproducten afkomstig van 

runderen en bestemd voor de 

vervaardiging van voeder voor 

gezelschapsdieren en voeder 

voor pelsdieren 

0511 Russische federatie, Wit-Rusland 

en Kazachstan 

  

III. Certificaat op basis van een akkoord tussen de EU en de Douane-unie 

 

Code FAVV Titel van het certificaat  

EX.PFF.C-U.01.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer vanuit de EU naar de Douane-

unie van grondstoffen van dierlijke oorsprong bestemd voor de 

vervaardiging van voeder voor niet-voedselproducerende dieren 

(voeder voor gezelschapsdieren) en voeder voor pelsdieren  

6 blz 

 

IV. Algemene informatie  

 

De wetgeving en de normen van de Russische Federatie (RU) en de Douane-unie (C-U) kunnen in 

menig opzicht verschillen van de Europese wetgeving en normen. Daarom moeten exporterende 

inrichtingen zich daarover continu en grondig informeren via de links op de FAVV-website en op de 

website van de Europese Commissie naar de betreffende wetgeving en dit in hun autocontrole-

systeem opnemen. 

 

De Russische overheid eist voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong dat deze komen van 

slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen die door de Russische Federatie zijn goedgekeurd voor 

export (zie Memorandum van 2 september 2004 tussen de Europese Commissie en de Russische 

Federatie over veterinaire certificaten voor dieren en producten van dierlijke oorsprong, die bestemd 

zijn voor uitvoer vanuit de Europese Unie naar de Russische Federatie). 

 

Sinds 01/07/2010 werd een Douane-unie tot stand gebracht tussen de Russische Federatie, Wit-

Rusland en Kazachstan. In opvolging van het tot stand komen van de Douane-unie, werd door de EU 

met Wit-Rusland en Kazachstan overeengekomen dat voor producten die vallen onder het veterinair 

Memorandum EU-RU de productie-inrichtingen ook in een lijst moeten zijn opgenomen om verder 

naar deze landen te kunnen uitvoeren.  

 

Een overzicht van de invoervereisten van de Douane-Unie vindt men in de bijlage van Besluit 294 van 

de Douane-unie van 10 december 2013. In deze bijlage bevindt zich een lijst van producten die 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu-ru_sps-req_mou_animal_20040902.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu-ru_sps-req_mou_animal_20040902.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu-ru_sps-req_mou_animal_20040902.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/index_en.htm
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onderworpen zijn aan een veterinaire controle en de controlemaatregelen die van toepassing zijn op 

deze producten (begeleidende documenten, invoervergunning, bedrijvenlijst). De operator wordt 

aangeraden de bijlage van Besluit 294 te raadplegen ten einde na te gaan of al dan niet een veterinair 

certificaat en/of een invoervergunning vereist is voor de producten die hij wenst te exporteren. 

 

De bijlage van Besluit 294 omvat voor bepaalde producten bestemd voor diervoeding een 

versoepeling m.b.t. de vereiste van opname van de productie-inrichting op een bedrijvenlijst. Voor de 

producten waarvoor de bedrijvenlijst is opgeheven door dit besluit moet op de invoervergunning het 

nummer en/of de naam van de productie-inrichting vermeld staan. Volgens informatie beschikbaar op 

de website van Rosselkhoznadzor is de invoer van producten van bedrijven die voorheen geen 

producten leverden aan de Russische Federatie echter slechts mogelijk na een audit van het nationale 

controlesysteem. Een audit van het Belgische nationale controlesysteem voor de in deze 

instructiebundel vermelde producten heeft tot op heden niet plaatsgehad. Om deze reden hanteert 

het FAVV verder de bedrijvenlijsten en zal het FAVV, indien een productie-inrichting een aanvraag 

indient voor opname op de bedrijvenlijst voor producten waarvoor volgens de bijlage van Besluit 294 

geen opname op de bedrijvenlijst meer vereist is, deze aanvraag alsnog behandelen volgens de 

bepalingen opgenomen in punt V van deze instructiebundel.  

 

V. Exporterkenning 

 

De algemene voorwaarden voor het aanvragen van een exporterkenning zijn terug te vinden in de 

procedure exporterkenning. 

 

Een exporterende inrichting die voor het eerst op de lijst voor de export van niet-verwerkte dierlijke 

bijproducten bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren of pelsdieren vermeld 

wil worden of haar vermelding wil behouden, moet: 

• beschikken over een kopie van de van toepassing zijnde specifieke wetgeving van de Douane-

unie/Euraziatische Economisch unie en het land van bestemming over niet-verwerkte dierlijke 

bijproducten bestemd voor vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en pelsdieren in 

een taal die men begrijpt (NL, FR, DE of EN). De door de Europese Commissie gekende en 

vertaalde wetgeving kan geraadpleegd worden op volgende website:  

http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/index_en.htm  

• beschrijven welke vereisten verder gaan dan de Belgische en Europese wetgeving, 

• voldoen aan de Belgische en Europese normen en voorwaarden alsook aan de sanitaire normen 

en voorwaarden van de Douane-unie/Euraziatische Economische unie en het land van 

bestemming. Bijvoorbeeld in het document “Customs Union common veterinary requirements”, 

vindt men sanitaire normen en voorwaarden van de Douane-unie,  

• beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem voor haar activiteiten die samenhangen 

met de export naar de Douane-unie (ACS/C-U) (zie punt VI validatie autocontrolesysteem voor 

de export naar de Douane-unie).  

 

Om een exporterkenning te bekomen moet de operator via het formulier aanvraag exporterkenning 

een aanvraag indienen bij de Lokale Controle-eenheid (LCE) die bevoegd is voor deze inrichting.  

 

De door de inrichting ingediende aanvraag exporterkenning geeft, al naargelang van de evaluatie door 

de LCE, aanleiding tot een inspectie van de naleving van de Belgische en Europese voorschriften 

(infrastructuur, hygiëne, traceerbaarheid, autocontrole) en van de voorschriften van de Douane-

unie/Euraziatische Economische unie (controle op geldigheid van ACS/C-U en op het opnemen van 

de certificeringseisen in het HACCP-systeem). Op basis van de antecedenten zal de LCE oordelen of 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/5146.html?_language=en
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu-ru_sps-req_req_common_vet_req_en.pdf
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het gepast is om meteen een inspectie uit te voeren of om de specifieke inspectie uit te voeren als 

onderdeel van de periodieke inspectie van de inrichting. Op basis van de beschikbare gegevens en, 

in voorkomend geval het resultaat van de inspectie, verstrekt de LCE een advies aan het hoofdbestuur 

van Controle dat de lijsten beheert. 

 

DG Controle staat in voor de afhandeling van de aanvragen voor vermelding op de bedrijvenlijst. Het 

akkoord van de bevoegde overheid van het land van bestemming wordt door DG Controle aan de 

inrichting meegedeeld zodra dit is verkregen. 

 

Rosselkhoznadzor heeft het FAVV geïnformeerd dat vragen voor opname van bedrijven op de lijst 

slechts kunnen onderzocht worden na een inspectie van de betrokken bedrijven of een audit van het 

Belgische controlesysteem door experten van de Douane-unie/Euraziatische Economische unie. 

 

De lijst van Belgische inrichtingen die grondstoffen van dierlijke oorsprong mogen uitvoeren, is 

gepubliceerd op de website van Rosselkhoznadzor. Het exporterende bedrijf wordt na het hierboven 

vermelde akkoord opgelijst in de catégorie unfood: inedible offal 

 

Als een inrichting niet langer voldoet aan de voorwaarden om verder op één of meerdere lijsten te 

worden vermeld, legt het FAVV één of meerdere van de volgende voorwaarden op: 

• onmiddellijke stopzetting van de certificering; 

• schrapping van deze inrichting van de lijst. 

 

 

VI. Validatie autocontrolesysteem voor de export naar de Douane-Unie  

 

De operator moet beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS-CU) voor de 

activiteiten die samenhangen met de export naar de Douane-unie dat geïmplementeerd wordt om te 

voldoen aan de specifieke voorwaarden voor de Douane-unie/Euraziatische Economische unie en het 

land van bestemming. 

 

Dit gevalideerd autocontrolesysteem moet minstens de volgende procedures bevatten:   

• een procedure die beschrijft op welke manier de inrichting op de hoogte zal blijven van eventuele 

wijzigingen van de van toepassing zijnde regelgeving van de Douane-unie/Euraziatische 

Economische unie en het land van bestemming en met welke frequentie de informatie 

geactualiseerd zal worden; 

• een procedure die beschrijft welke de vereisten van de douane-unie/Euraziatische Economische 

unie en het land van bestemming zijn die verder gaan dan de Belgische en EU- wetgeving alsook 

hoe de inrichting hieraan zal voldoen en hoe het zal controleren dat dat aan deze vereisten 

voldaan is; 

• een procedure die beschrijft hoe aan de voorwaarden die voorkomen in het “veterinair certificaat 

voor de uitvoer vanuit de EU naar de Douane-unie van grondstoffen van dierlijke oorsprong 

bestemd voor de vervaardiging van voeder voor niet-voedselproducerende dieren (voeder voor 

gezelschapsdieren) en voeder voor pelsdieren” wordt voldaan; 

• een procedure die beschrijft hoe aan de kanalisatievoorwaarde voldaan wordt voor de niet-

verwerkte dierlijke bijproducten. De kanalisatievoorwaarde is vervuld als de productie, opslag 

(indien van toepassing) en export van producten gebeurt in inrichtingen die voorkomen op de 

gesloten lijsten van Rosselkhoznadzor. De gesloten lijsten kunnen worden geraadpleegd op de 

website van Rosselkhoznadzor. De kanalisatie dient aangetoond te worden d.m.v. pre-attestatie 

indien er transport is van de niet-verwerkte dierlijke bijproducten tussen twee Belgische 

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/belgium/enterprises.html?product=1&productType=1&_language=en
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/belgium/enterprises.html?product=1&productType=1&_language=en


Pagina 4/9 

DIERVOEDERS IB.PFF.C-U.01.01 Douane-unie 
 Mei 2020 

 

 

inrichtingen met het oog op export (zie punt VIII van deze instructiebundel). Indien er vervoer is 

van de niet-verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor export tussen een andere lidstaat en 

België dient de kanalisatie aangetoond te worden via een pre-exportcertificaat (zie punt IX van 

deze instructiebundel).  

• een procedure die beschrijft hoe de inrichting zal voldoen aan de specifieke voorwaarden voor 

de Douane-unie/Euraziatische Economische unie die beschreven staan in deze instructiebundel 

en die hierboven niet specifiek vermeld zijn bv. i.v.m. etikettering, verzegeling, pre-notificatie. 

 

Deze procedures moeten ook geïmplementeerd zijn door de operator. 

 

Het ACS/C-U moet tijdig worden gevalideerd om de erkende certificerings-/keuringsinstelling de 

mogelijkheid te bieden het FAVV daarvan in kennis te stellen door een melding via invoer in de 

databank. De validatie van de exportvoorwaarden dient te gebeuren rekening houdend met de 

bepalingen beschreven in de generieke module GM1 “Export naar derde landen” 

(2020/1278/PCCB), gepubliceerd op de website van het FAVV in de “omzendbrief met betrekking 

tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen”, hetgeen 

steekproefsgewijs zal geverifieerd worden door de certificerende agent. Het is de verantwoordelijkheid 

van de operator om aan de erkende certificerings- /keuringsinstelling te melden voor welke 

product(groep)-landcombinaties de exportvoorwaarden dienen geauditeerd te worden. 

 

Gedurende de validatie van het deel “export”, controleert de OCI/het FAVV dat de operator de 

procedures zoals hierboven beschreven, heeft opgenomen in zijn ACS en deze implementeert. 

 

 

VII. Certificeringsvoorwaarden 

 

Veterinair certificaat voor de uitvoer vanuit de EU naar de Douane-unie van grondstoffen van 

dierlijke oorsprong bestemd voor de vervaardiging van voeder voor niet-producerende dieren 

(voeder voor gezelschapsdieren) en voeder voor pelsdieren 

 

1. De exporterende inrichtingen dienen de exportvoorwaarden die samenhangen met de export naar 

de Douane-unie/Euraziatische Economische unie (zie sectie VI) te laten valideren rekening houdend 

met de bepalingen in de “omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem 

in het kader van export naar derde landen”, hetgeen steekproefsgewijs zal geverifieerd worden door 

de certificerende agent. 

 

2. Het toepassingsgebied van de instructiebundel beperkt zich momenteel tot niet-verwerkte dierlijke 

bijproducten afkomstig van runderen. Momenteel kan het certificaat dan ook enkel afgeleverd worden 

voor niet-verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van runderen (Onder punt 2.1.1. dient bij 

diersoort steeds runderen aangeduid te worden). Operatoren die niet-verwerkte dierlijke bijproducten 

willen exporteren dienen hun LCE te contacteren. 

 

3. De operator dient aan de certificerende agent een geldige invoervergunning voor te leggen die door 

de bevoegde overheid van de Russische Federatie, Wit-Rusland of Kazachstan werd afgeleverd voor 

de producten in de zending.  

 

4. De kanalisatievoorwaarde is van toepassing op niet-verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van 

runderen bestemd voor vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en/of voeder voor 

pelsdieren. Dit betekent dat de productie, opslag (indien van toepassing) en verzending van de niet-

verwerkte dierlijke bijproducten enkel mag gebeuren in inrichtingen die voorkomen op de lijsten op 

http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/
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de website van Rosselkhoznadzor. De gesloten lijsten zijn beschikbaar op de website van 

Rosselhoznadzor. Het exporterende bedrijf moet voorkomen op de “unfood inedible offal” lijst van 

Rosselkhoznadzor. Een aanvraag om opgenomen te worden op de gesloten lijst voor exporterende 

bedrijven kan gedaan worden volgens de voorwaarden beschreven onder punt V. van deze 

instructiebundel. 

De kanalisatie van de betrokken inrichtingen dient aangetoond te worden d.m.v. pre-attestatie indien 

er transport is van de niet-verwerkte dierlijke bijproducten tussen twee Belgische inrichtingen met het 

oog op export (zie punt VIII van deze instructiebundel). Indien er vervoer is van de niet-verwerkte 

dierlijke bijproducten bestemd voor export tussen een andere lidstaat en België dient de kanalisatie 

aangetoond te worden via een pre-exportcertificaat (zie punt IX van deze instructiebundel). Een 

procedure die beschrijft hoe aan de kanalisatievoorwaarde wordt voldaan, dient geïmplementeerd te 

zijn in het gevalideerd ACS/CU.  

 

5. Onder punt 1.4. dienen de transitlanden vermeld te worden. Dit betreft enkel derde landen. Lidstaten 

van de EU dienen dus niet vermeld te worden. 

 

6. Onder punten 2.1. t.e.m. 2.5. en 2.7. dienen, indien er sprake is van verschillende producten, 

productiedata (toegelaten format: uu.dd.mm.jjjj; uu.dd.mm.jj; dd.mm.jjjj; dd.mm.jj; mm.jjjj; mm.jj), 

verpakkingen, lotnummers,… de gegevens te worden uitgesplitst. In geval er bij één van deze punten 

een uitsplitsing bestaat, dient de uitsplitsing ook te worden toegepast in de andere punten. De 

gegevens dienen steeds in dezelfde volgorde te worden weergegeven en van elkaar te worden 

gescheiden via een slash (/).  

Voorbeeld gemengde zending bestaande uit 3 verschillende producten:  

2.1.: Naam product X/ Naam product Y/ Naam product Z 

2.2.: Productiedatum product X/ Productiedatum product Y/ Productiedatum product Z 

2.3.: Aard verpakking product X/ Aard verpakking product Y/ Aard verpakking product Z 

2.4.: Aantal verpakkingen product X/ Aantal verpakkingen product Y/ Aantal verpakkingen product Z 

2.5.: Nettogewicht product X/ Nettogewicht product Y/ Nettogewicht product Z 

2.7.: Identificatiemerkteken product X/ Identificatiemerkteken product Y/ Identificatiemerkteken 

product Z. 

Indien het type verpakking voor alle producten in de zending dezelfde is, volstaat het om onder punt 

2.3. de aard van de verpakking slechts éénmaal te specifiëren.  

 

7. In vak 3.1. dienen de gegevens (naam en adres) van de producerende inrichting van de goederen 

ingevuld te worden en in vak 3.2. de administratieve territoriale eenheid. In vak 1.6. moet het land 

van oorsprong vermeld worden in overeenstemming met wat vermeld is in vak 3.1. 

Indien de producten in België geproduceerd zijn, hebben de gegevens in vak 3.1. betrekking op de 

Belgische producerende inrichting. In vak 3.2. (administratieve territoriale eenheid) dienen de 

gegevens van de LCE die bevoegd is voor de controle van de producerende inrichting vermeld te 

worden.  

Indien de goederen in een andere EU-lidstaat geproduceerd zijn, dienen voor de vakken 3.1., 3.2. 

en 1.6. de gegevens overgenomen te worden van het pre-exportcertificaat afgeleverd door de 

bevoegde overheid van de betrokken EU lidstaat. De gegevens van het pre-exportcertificaat dienen 

ook ingevuld te worden in punt 4. 

 

8. Dit certificaat stelt specifiek in punt 4.1: «De naar de Douane-unie uitgevoerde grondstoffen bestemd 

voor het vervaardigen van voeder voor gezelschapsdieren en voeder voor pelsdieren werden 

verkregen van gezonde dieren die werden geslacht en verwerkt in inrichtingen die door de bevoegde 

veterinaire dienst in de EU zijn erkend voor de uitvoer en die permanent onder toezicht staan van 

die dienst.» Deze verklaring houdt in dat de grondstoffen in de EU dienen te zijn vervaardigd.  

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/belgium/enterprises.html?product=1&productType=1&_language=en
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/belgium/enterprises.html?product=1&productType=1&_language=en
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9. Het certificaat stelt de volgende eis in punt 4.2: “De naar de Douane-unie uitgevoerde grondstoffen 

bestemd voor het vervaardigen van voeder voor gezelschapsdieren en voeder voor pelsdieren zijn 

afkomstig van dieren die een veterinaire ante-mortemkeuring hebben ondergaan en waarvan de 

karkassen, koppen en inwendige organen een veterinair-sanitair post-mortemkeuring hebben 

ondergaan door de officiële veterinaire dienst.” 

Deze verklaring kan voor categorie 3 dierlijke bijproducten afkomstig van runderen die werden 

geslacht in een slachthuis ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving.  

 

10. Verklaring 4.3.1. en 4.3.2. betreft de in België en ook volgens de OIE gedefinieerde meldingsplichtige 

ziekten mond-en-klauwzeer, antrax, runderpest en besmettelijke boviene pleuropneumonie. De 

status van de specifieke ziekten kan worden gecontroleerd op de website van het FAVV als de dieren 

afkomstig zijn uit België. De exploitant moet de nodige informatie over de herkomst van de dieren 

waarvan de niet-verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig zijn, kunnen voorleggen. De verklaring 

“de grondstoffen zijn afkomstig van gezonde dieren die afkomstig zijn van beslagen waarin geen 

geval van bovine spongiforme encefalopathie (BSE) voorkomt en behoren niet tot de 

geboortecohorten van BSE-positieve dieren kan ondertekend worden indien het runderbedrijf 

waarvan de dieren afkomstig zijn niet aan BSE-beperkingen is onderworpen. De andere verklaringen 

i.v.m. BSE kunnen ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving. 

Ingeval de runderen afkomstig zijn van beslagen uit andere lidstaten is een pre-exportcertificaat 

nodig (zie punt VIII van deze instructiebundel). 

 

11. Verklaring 4.6. stelt dat er enkel nieuwe verpakkingen mogen gebruikt worden en verklaring 4.7. 

vermeldt dat de niet-verwerkte dierlijke bijproducten moeten voorzien zijn van een identificatiemerk 

op de verpakking of het polyblock. Deze voorwaarden moeten opgenomen zijn in het gevalideerd 

ACS/C-U. 

 

12. Conform het Memorandum van 2 september 2004 tussen de Europese Commissie en de Russische 

Federatie over veterinaire certificaten voor dieren en producten van dierlijke oorsprong, die bestemd 

zijn voor uitvoer vanuit de Europese Unie naar de Russische Federatie, moet de certificering 

gebeuren op beveiligd papier. Deze vereiste geldt eveneens voor Wit-Rusland en Kazachstan. 

 

VIII. Pre-attestatie van niet-verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging van 

voeder voor gezelschapsdieren en voeder voor pelsdieren 

 

Pre-attestatie is enkel nodig voor de kanalisatie van niet-verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor 

de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en/of pelsdieren die geproduceerd worden in België 

en die vanuit een inrichting (die erkend is voor de uitvoer naar de Douane-unie) naar een andere inrichting 

in België worden gevoerd met het oog op export. Zij moeten worden opgesteld doorheen alle stadia vanaf 

de productieplaats tot aan de plaats vanwaar de export gebeurt en mogen alleen opgesteld worden door 

inrichtingen die erkend zijn voor de uitvoer naar de Douane-unie.  

 

Voor deze pre-attestatie van de niet-verwerkte dierlijke bijproducten wordt op het handelsdocument door 

de verantwoordelijke vermeld dat de niet-verwerkte dierlijke bijproducten beantwoorden aan de 

certificatievoorwaarden voor export naar de Douane-unie en dat de inrichting beschikt over een 

gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).  

 

 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu-ru_sps-req_mou_animal_20040902.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu-ru_sps-req_mou_animal_20040902.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu-ru_sps-req_mou_animal_20040902.pdf
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Verklaring verantwoordelijke op het handelsdocument: 

 

De niet-verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging van voeder voor 

gezelschapsdieren en/of pelsdieren beantwoorden aan de certificatievoorwaarden voor export naar 

de Douane-unie. De inrichting beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem, waarin de 

uitgeschreven procedure voor niet-verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor de Douane-unie is 

opgenomen. 

 

Naam van de verantwoordelijke 

 

Datum + handtekening van de verantwoordelijke 

 

 

 

IX. Pre-exportcertificaat  

 

Pre-exportcertificaten voor niet-verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging van 

voeders voor gezelschapsdieren en/of pelsdieren die worden vervoerd tussen twee lidstaten mogen 

alleen worden afgegeven als de producten bestemd zijn om als eindproduct te worden uitgevoerd naar 

de Douane-unie of als een andere lidstaat dat vraagt, en als voldaan is aan de gezondheids-

voorwaarden.  

Pre-exportcertificering moet de certificerende agent in staat stellen om met voldoende garanties vast 

te stellen dat de volledige zending voldoet aan de door de Douane-unie.  

 

Pre-exportcertificering is noodzakelijk voor niet-verwerkte dierlijke bijproducten die vervaardigd zijn in 

een andere lidstaat dan de lidstaat waar de niet-verwerkte dierlijke bijproducten worden gecertificeerd 

voor export naar de Douane-unie. 

Concreet: 

-  moet een pre-exportcertificaat worden afgegeven voor: 

- uit België afkomstige niet-verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging 

van voeder voor gezelschapsdieren of pelsdieren die vanuit een andere lidstaat worden 

uitgevoerd naar de Russische Federatie, Wit-Rusland of Kazachstan, en 

- uit een andere lidstaat afkomstige  niet-verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor de 

vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren of pelsdieren die vanuit België worden 

uitgevoerd naar de Russische Federatie, Wit-Rusland of Kazachstan; 

-  moet geen pre-exportcertificaat worden afgegeven voor: 

- niet-verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging van voeder voor 

gezelschapsdieren of pelsdieren die binnen een enkele lidstaat worden verhandeld. 

 

Niet-verwerkte dierlijke bijproducten van Belgische oorsprong die vanuit een andere lidstaat worden 

uitgevoerd naar de Russische Federatie, Wit-Rusland of Kazachstan moeten dus vergezeld gaan van 

een pre-exportcertificaat tijdens het vervoer vanuit België naar die andere lidstaat. Het pre-

exportcertificaat wordt op dezelfde manier ingevuld als het definitieve uitvoercertificaat en moet 

eveneens worden afgedrukt op beveiligd papier.  

Omgekeerd moeten uit andere lidstaten afkomstige niet-verwerkte dierlijke bijproducten die vanuit 
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België naar de Russische Federatie, Wit-Rusland of Kazakstan worden verzonden wanneer zij ons 

land binnenkomen, vergezeld gaan van een pre-exportcertificaat dat is opgemaakt door de bevoegde 

dienst van de betreffende lidstaat. De kenmerken van de pre-exportcertificaten worden vermeld in de 

daartoe bestemde tabel (onder punt 4) van het voor de Russische Federatie, Wit-Rusland, of 

Kazachstan afgegeven certificaat. De originele exemplaren van de pre-exportcertificaten worden 

bewaard door het FAVV, als bijlage bij de kopie van het certificaat. Naast de tabel dient de 

certificerende agent steeds zijn stempel en paraaf te plaatsen, ook wanneer deze tabel (manueel of 

elektronisch) doorgestreept wordt. Het FAVV aanvaardt pre-exportcertificaten die opgemaakt zijn door 

de bevoegde dienst van de betreffende lidstaat op beveiligd papier alsook op niet-beveiligd papier. 

Als het certificaat steunt op meer dan 2 pre-exportcertificaten moeten die worden vermeld op een als 

bijlage bijgevoegde lijst (zelfde model van lijst als in het certificaat), op beveiligd papier. Dat geldt 

eveneens wanneer op andere plaatsen van het certificaat niet voldoende plaats is om alle 

noodzakelijke gegevens te vermelden (bijvoorbeeld in de lijst opgenomen inrichtingen). De unieke 

nummering van dat als bijlage bijgevoegd document sluit aan op de enige referentienummering van 

het uitvoercertificaat. 

In het geval er voorafgaand transport van levende runderen vanuit andere EU-lidstaten naar België 

heeft plaatsgevonden, waarbij het slachten in België gebeurt en de niet-verwerkte dierlijke bijproducten 

hierbij verkregen worden, moet het “officieel pre-export basiscertificaat voor levende runderen 

verzonden tussen lidstaten van de EU, bestemd voor het slachten en waarvan vlees bestemd is voor 

uitvoer naar de Russische Federatie” gebruikt worden (model zie Final 20.10.06)). 

X. Verzegeling 
 

De definitieve voor de Douane-unie bestemde zending moet worden verzegeld en het zegelnummer 

moet op het certificaat worden vermeld. Het zegelnummer garandeert de integriteit van de zending. 

De zegelnummers hoeven geen volgnummers te zijn.  

 

Indien een zegel verbroken wordt en de zending moet opnieuw verzegeld worden, dan dient ook het 

certificaat waarop het eerste zegelnummer vermeld staat (van de verbroken zegel) aangepast te 

worden. Deze aanpassing moet ondertekend, afgestempeld en gedagtekend worden op dit certificaat.  

Na certificatie van de definitieve voor de Douane-unie bestemde zending mag er hierna geen 

tussentijdse opslag noch splitsing van de zending gebeuren. 

 

XI. Prenotificatie naar de Russische Federatie 

 

De operator is verantwoordelijk om de certificerende agent bij de certificatie op de hoogte te stellen 

indien een prenotificatie vereist is. Meer informatie over prenotificatie is beschikbaar in hoofdstuk X 

van de instructiebundel IB.C.-U.04 voor de uitvoer van vlees en vleesproducten naar de Douane-unie 

en die beschikbaar is op de FAVV-website. 

 

XII. Schorsing van de certificering 

 

Als het ACS/C-U niet binnen de gestelde termijn wordt gevalideerd, wordt de afgifte van certificaten 

voor de Russische Federatie, Wit-Rusland of Kazachstan aan die inrichting of voor producten van die 

inrichting geschorst en kan zij pas hervatten nadat het ACS/C-U werd gevalideerd. 

 

Elke inspectie die plaatsvond met als doel de conformiteit van de inrichtingen na te gaan of die 

naderhand werd verricht en die wordt afgesloten met een ongunstig resultaat voor een bij de 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/productendierlijkeoorsprong/douaneunie/_documents/20160105_Precertificatbovins.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/productendierlijkeoorsprong/douaneunie/default.asp
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certificering betrokken activiteit leidt automatisch tot de schorsing van de afgifte van certificaten voor 

de Russische Federatie, Wit-Rusland en Kazachstan voor die inrichting of voor producten van die 

inrichting zolang geen nieuwe controle plaatsvindt die wordt afgesloten met een gunstig resultaat. 

 

Als de bevoegde overheid van het land van bestemming vaststelt dat een zending niet-conform is, kan 

de afgifte van certificaten door het FAVV voor de Russische Federatie, Wit-Rusland en Kazachstan 

aan de betreffende inrichtingen worden geschorst. De hervatting van de afgifte van certificaten kan 

afhankelijk worden gesteld van een inspectie. 

 


