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I. Geldigheidstermijn 
 

Versie Geldig vanaf:  
April 2020 08/04/2020 
Mei 2020 25/06/2020 
Januari 2022 07/01/2022 

 
II. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving 
 

GN-Code Land 

Diervoeders van dierlijke 
oorsprong, met uitzondering van 
voeders voor gezelschapsdieren 

 Kazachstan 
 

 
III. Certificaat op basis van een akkoord tussen de EU en Kazachstan 
 

Code FAVV Titel van het certificaat  
EX.PFF.KZ.01.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van diervoeders en 

toevoegingsmiddelen van dierlijke oorsprong vanuit de EU naar de 
Republiek Kazachstan 
 

4 blz. 

IV. Algemene informatie en lijst van erkende inrichtingen voor export 
 

Het hierboven vermelde certificaat dient gebruikt te worden voor de export van diervoeders van 
dierlijke oorsprong (uitgezonderd voeders voor gezelschapsdieren) naar Kazachstan (KZ). Voor de 
export van voeders voor gezelschapsdieren naar KZ dient het certificaat EX.PFF.C-U.03.01 
(blikvoeder voor gezelschapsdieren) of het certificaat EX.PFF.C-U.04.01 (Niet in blik verpakt/droog 
voeder voor gezelschapsdieren van dierlijke oorsprong) gebruikt te worden.  
 
De wetgeving en de normen voor KZ, de Douane-Unie (C-U) en de Euraziatische Economische Unie 
(EaEU) voor diervoeders en additieven 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 (COM) 
naar de betreffende wetgeving en dit in hun autocontrolesysteem (ACS) opnemen. 
 
Een overzicht van de invoervereisten van de Douane-Unie vindt men in de bijlage van Besluit 294  van 
10 december 2013 (“List of regulation measures applicable to the goods, which are imported into the 
Customs Union and are subject to veterinary control”) dat gepubliceerd is op de website van de COM 
(“Requirements of the Eurasian Economic Union” >>“Veterinary requirements”). In de bijlage bevindt 
zich een lijst van producten die onderworpen zijn aan een veterinaire controle en de 
controlemaatregelen die van toepassing zijn op deze producten (begeleidende documenten, 
invoervergunning en/of bedrijvenlijst).  
 
Voor sommige van de producten waarvoor volgens de bovenvermelde wetgeving van de Douane-Unie 
geen lijst van erkende inrichtingen vereist is, wordt door sommige landen van de Douane-Unie/EaEU-
nog steeds een bedrijvenlijst toegepast. Rosselkhoznadzor heeft de COM geïnformeerd dat vooraleer 
de vereiste van opname op een bedrijvenlijst kan worden opgeheven, er eerst een gunstige 
systeemaudit van de betrokken EU-lidstaat moet uitgevoerd zijn. 

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements_en
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Door de oprichting van de Douane-Unie door de Russische Federatie (RU), KZ en Wit-Rusland (BY) 
zijn de bedrijvenlijsten geharmoniseerd. In afwachting van de hierboven vermelde audit van het 
Belgische systeem wordt voor de export van diervoeders van dierlijke oorsprong naar KZ, daarom de 
lijst van Belgische inrichtingen die diervoeders en/of toevoegingsmiddelen mogen uitvoeren naar RU 
gehanteerd. De operator moet beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem voor de 
activiteiten die samenhangen met de export naar de Douane-Unie (ACS/C-U) dat geïmplementeerd 
wordt om te voldoen aan de specifieke voorwaarden van de Douane-Unie/EaEU en KZ. Meer 
informatie inzake de lijst van inrichtingen erkend voor de export en de validatie van het ACS/C-U is 
opgenomen in de IB.PFF.RU.01.01.  
 
Het veterinair certificaat EX.PFF.KZ.01.01 kan enkel worden afgegeven voor producten die werden 
vervaardigd door inrichtingen die op de lijst staan van Belgische inrichtingen die diervoeders en/of 
toevoegingsmiddelen mogen uitvoeren naar RU of, op basis van een pre-exportcertificaat indien de 
diervoeders geproduceerd werden in een andere lidstaat (zie punt VI).  
 
Voor producten waarvoor volgens de bijlage van Besluit 294 geen opname van de producerende 
inrichting op de lijst van inrichtingen erkend voor export vereist is, maar wel nog een veterinair 
certificaat, kan op risico van de aanvrager een certificaat zonder vermelding van de producerende 
inrichting op de lijst worden afgeleverd, op voorwaarde dat:  
- de importvergunning (die vereist is volgens Besluit 294) wordt voorgelegd aan de certificerende 

agent waarop het nummer en/of de naam van de productie-inrichting vermeld staat, en  
- de productie-inrichting beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem ACS/C-U zoals 

beschreven in IB.PFF.RU.01.01.   
 

V. Certificeringsvoorwaarden 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van diervoeders en toevoegingsmiddelen van dierlijke 
oorsprong vanuit de EU naar de Republiek Kazachstan 
 
1. Het gezondheidscertificaat kan enkel afgeleverd worden indien aan de certificerende agent de 

invoervergunning voorgelegd wordt die door de bevoegde autoriteit van KZ afgeleverd werd voor 
de producten van de zending. Op de invoervergunning moet het nummer en/of de naam van de 
productie-inrichting vermeld staan. De productie-inrichting moet ook beschikken over een 
gevalideerd ACS/C-U. Belgische productie-inrichtingen dienen de exportvoorwaarden te laten 
valideren 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, hetgeen 
steekproefsgewijs zal geverifieerd worden door de certificerende agent. Het is de 
verantwoordelijkheid van de operatoren om aan de OCI te melden voor welke “product(groep) – 
land”-combinaties de exportvoorwaarden dienen geauditeerd te worden. 

 
2. 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. 
 
3. Onder punten 2.1. t.e.m. 2.5. en 2.7. dienen, indien er sprake is van verschillende producten, 

productiedata (toegelaten formaat: 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. 

http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/export/
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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. 
 

4. 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. 

 
5. Verklaring 4.1. houdt in dat het diervoeder in de EU dient vervaardigd te zijn. Indien de diervoeders 

geproduceerd werden in een andere lidstaat dan België kan het certificaat enkel afgeleverd worden 
op basis van een pre-exportcertificaat (zie punt VI). 

 
6. Verklaring 4.2. t.e.m. verklaring 4.7. kunnen ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving 

en op basis van de erkenning, toelating of registratie van de producerende inrichting 
overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 of verordening (EG) nr. 183/2005. 

 
7. Verklaring 4.8. vermeldt : “De diervoeders en toevoegingsmiddelen van dierlijke oorsprong 

bevatten geen Salmonella (afwezigheid in 25 g), botulinum toxine, anaerobe microflora, het totaal 
kiemgetal is niet hoger dan 500 000 kolonievormende eenheden (kve)/g en de criteria voor 
Enterobacteriaceae werden nageleefd“. 

 
Deze verklaring houdt in dat de volgende analyses moeten worden uitgevoerd op elk lot en dat de 
resultaten bij de certificaataanvraag moeten worden gevoegd: 
• Salmonella: afwezig in 25 g (n= 5, c=0, m=0, M=0) 
• Clostridium botulinum: afwezig in 25 g 
• Clostridium perfringens: niet meer dan 100 kve/g op basis van een door het FAVV vastgelegde 

drempelwaarde. Het FAVV bepaalde dat de anaërobe microflora het best kunnen worden 
beoordeeld door de aanwezigheid van Clostridium perfringens te meten. 

• Totaal kiemgetal: niet meer dan 500 000 kve/g. 
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Het FAVV aanvaardt dat de analyse voor Clostridium botulinum niet wordt verstrekt voor producten 
die niet onder anaërobe omstandigheden worden bewaard. 

 
Het FAVV aanvaardt dat verklaring 4.8. ondertekend wordt op basis van de deelname van de 
operator aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal bemonsteringsplan. Sectorale 
bemonsteringsplannen staan open voor zowel leden als niet-leden (zie punt VIII). Operatoren die 
deelnemen aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal bemonsteringsplan voor de export 
naar KZ van diervoeders van dierlijke oorsprong dienen voor de ondertekening van de verklaring 
4.8. geen resultaten van bovenvermelde analyses aan de certificerende agent voor te leggen. 
 
Voor het deel van de verklaring “de criteria voor Enterobacteriaceae zijn gerespecteerd”, dienen 
de grondstoffen van dierlijke oorsprong in het voeder te voldoen aan het criterium 
“Enterobacteriaceae n=5, c=2, m=10, M=300 in 1g). Deze verklaring kan ondertekend worden op 
basis van de EU-wetgeving.  
 

8. Conform het Memorandum van 2 september 2004 tussen de COM en RU betreffende veterinaire 
certificaten voor dieren en producten van dierlijke oorsprong, met inbegrip van diervoeders, die 
bestemd zijn voor uitvoer vanuit de EU naar RU, moet de certificering gebeuren op beveiligd 
papier. Deze vereiste geldt eveneens voor KZ. 

 
9. Elke pagina van het certificaat moet voorzien worden van een stempel en een paraaf van de 

certificerende agent. 
 
VI. Pre-exportcertificaat 
 

Pre-exportcertificaten voor diervoeders die worden vervoerd tussen twee lidstaten mogen alleen 
worden afgegeven als de producten bestemd zijn om als eindproduct te worden uitgevoerd naar KZ of 
als een andere lidstaat dat vraagt, en als voldaan is aan de gezondheidsvoorwaarden. 

 
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/EaEU en KZ vastgelegde 
voorwaarden. 

 
Pre-exportcertificering is noodzakelijk voor diervoeders die vervaardigd zijn in een andere lidstaat dan 
de lidstaat waar de eindproducten worden gecertificeerd voor export naar KZ. 

 
Concreet: 

• moet een pre-exportcertificaat worden afgegeven voor: 
o uit België afkomstige diervoeders die vanuit een andere lidstaat worden uitgevoerd naar 

KZ, en 
o uit een andere lidstaat afkomstige diervoeders die vanuit België worden uitgevoerd naar 

KZ; 
• moet geen pre-exportcertificaat worden afgegeven: 

o als vóór de uitvoer naar KZ een verwerking plaatsvindt in de lidstaat, 
o voor diervoeders die binnen een enkele lidstaat worden verhandeld. 

 
Diervoeders van Belgische oorsprong die vanuit een andere lidstaat worden uitgevoerd naar KZ 
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 
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uitvoercertificaat en moet eveneens worden afgedrukt op beveiligd papier. 
 

Omgekeerd moeten uit andere lidstaten afkomstige producten die vanuit België naar KZ 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 KZ 
afgegeven certificaat en 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 gebaseerd is 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 lijst opgenomen inrichtingen). De unieke 
nummering van dat als bijlage bijgevoegd document sluit aan op de enige referentienummering van 
het uitvoercertificaat.  

 
VII. Schorsing van de certificering 
 

Als het ACS/CU niet binnen de gestelde termijn (zie “omzendbrief met betrekking tot de validatie van 
het ACS in het kader van export naar derde landen”) wordt gevalideerd wordt de afgifte van certificaten 
voor RU, BY, KZ en Armenië (AM) 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 
certificering betrokken activiteit leidt automatisch tot de schorsing van de afgifte van certificaten voor 
RU, BY, KZ en AM 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 KZ vaststelt dat een zending niet-conform is, kan de afgifte van 
certificaten door het FAVV voor RU, BY, KZ en AM aan de betreffende inrichting worden geschorst. 
De hervatting van de afgifte van certificaten kan afhankelijk worden gesteld van een inspectie. 

 
VIII. Vermindering van de analyses door deelname aan een voor KZ specifiek sectoraal 

monitoringplan 
 

De analyseresultaten waarop het FAVV steunt om te certificeren kunnen afkomstig zijn van een 
bijkomend sectoraal en voor KZ specifiek monitoringsplan (sectoraal plan) dat door het FAVV werd 
goedgekeurd. 
 
Alle sectorale plannen moeten open staan voor alle inrichtingen die daarvoor belangstelling hebben in 
het kader van hun export naar KZ en toegankelijk zijn onder identieke technische voorwaarden. 
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Alle sectorale plannen worden elk jaar door het FAVV beoordeeld met het oog op de praktische 
toepassing ervan. Zolang die beoordeling niet heeft plaatsgevonden en geen formeel akkoord werd 
betekend, blijven alle analyses vereist.  
Het FAVV publiceert de lijst van goedgekeurde sectorale plannen op zijn website.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/export/default.asp
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