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I. Geldigheidstermijn 
 

Versie Geldig vanaf:  
Augustus 2014 25/9/2014 
Januari 2015 13/02/2015 
Maart 2017 04/04/2017 
Mei 2018 17/05/2018 
Februari 2019 20/02/2019 
April 2019 18/04/2019 
Augustus 2019 23/08/2019 
Oktober 2020 26/10/2020 
Januari 2022 19/01/2022 
Oktober 2022  

 
II. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Blikvoeder voor 
gezelschapsdieren van dierlijke 
oorsprong  

2309 Russische Federatie, Wit-
Rusland, Kazachstan en 
Armenië 
  

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

Code FAVV Titel van het certificaat  
EX.PFF.C-U.03.01 Veterinair certificaat voor van de EU naar de Douane-unie uitgevoerd 

blikvoeder voor gezelschapsdieren van dierlijke oorsprong 
3 blz 

 
IV. Algemene informatie  
 
De wetgeving en de normen voor 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 autocontrolesysteem opnemen. 

 
Sinds 01/11/2008 eist de Russische overheid voor diervoeders dat de productie-inrichtingen zijn opgelijst, 
d.w.z. dat ze voorkomen op de lijst die door hen wordt opgemaakt op grond van de voorstellen van het 
FAVV. Het FAVV moet lijsten voorleggen al naargelang van de geëxporteerde producten (ad hoc lijsten). Dit 
houdt in dat de inrichtingen een specifieke aanvraag moeten indienen bij het FAVV om in deze lijst te worden 
opgenomen (zie punt V.). De Russen eisen dat het FAVV garandeert dat de op de lijst vermelde inrichtingen 
voldoen aan hun wetgeving en normen. 

 
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 diervoeders die vallen onder het veterinair Memorandum 
EU-RU (d.w.z. diervoeders waarin één of meer ingrediënten aanwezig zijn die behoren tot het 
toepassingsgebied van de EU verordening inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
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bijproducten (verordening (EG) nr. 1069/2009)) de productie-inrichtingen ook in een lijst moeten zijn 
opgenomen om verder naar deze landen te kunnen uitvoeren. 
Voor blikvoeder van dierlijke oorsprong met bestemming Russische Federatie, Wit-Rusland of Kazachstan 
moet het certificaat EX.PFF.C-U.03.01 gebruikt worden. 
In februari 2017 is de Europese Commissie met Armenië overeengekomen dat de geharmoniseerde EU-
Douane Unie-certificaten of de EU-Armenië-certificaten moeten gebruikt worden voor de export naar 
Armenië. Momenteel is voor blikvoeder enkel het EU-Douane Unie-certificaat (het certificaat waarop deze 
IB van toepassing is) beschikbaar. De certificaten die worden afgeleverd voor Armenië zullen, wanneer ze 
zijn afgegeven, alleen hierdoor verschillen (van de certificaten met bestemming Russische federatie, Wit-
Rusland en Kazachstan) dat de bestemmeling zijn adres heeft in Armenië.   

 
Een overzicht van de invoervereisten van de Douane-Unie vindt men in de bijlage van Besluit 294 van de 
Douane-Unie van 10 december 20131. In deze 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, 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 invoervergunning 
vereist is. 

 
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 voor Russische Federatie 
echter slechts mogelijk na een audit van het nationaal controlesysteem. 
 
Meer info over de lijst van Rosselkhoznadzor en door Rusland opgelegde invoerrestricties staat vermeld op 
de FAVV exportpagina. 
 
 

 
V. Exporterkenning 
 
De algemene voorwaarden voor het aanvragen van een exporterkenning zijn terug te vinden in de procedure 
exporterkenning. 

 
Een inrichting die voor het eerst op de lijsten voor de export van diervoeders vermeld wil worden of haar 
vermelding wil behouden, moet: 

• beschikken over een kopie van de specifieke wetgeving van de Douane-unie/Euraziatische 
Economische Unie en het land van bestemming over diervoeders 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: https://food.ec.europa.eu/horizontal-
topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues/sps-requirements-export_en 

• 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 

 
1 Het  document “List of regulation measures applicable to the goods, which are imported into the Customs Union 
and are subject to veterinary control” is consulteerbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/food/horizontal-
topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues_en, dan klikken op “SPS requirements for exporting to the Russian 
Federation”, en klikken op “veterinary requirements” in het onderdeel “Requirements of the Eurasian Economic 
Union”. 
 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/5146.html?_language=en
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/diervoeders/douaneunie/default.asp#Fede
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues/sps-requirements-export_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues/sps-requirements-export_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues_en
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bestemming. Bijvoorbeeld in het document document “Common veterinary (veterinary and 
sanitary) requirements to goods subject to veterinary control adopted by CCU Decision 317 of 
18 June 2010”2 “, 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/Euraziatische Economische Unie (ACS/C-U). Het ACS/C-
U moet de procedures vermelden om te voldoen aan de specifieke voorwaarden voor de 
Douane-unie/Euraziatische Economische Unie) (zie punt VI. Validatie autocontrolesysteem voor 
de export naar de Douane-Unie/Euraziatische Economische Unie).  

 
Om een exporterkenning te bekomen moet de inrichting 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 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. 

 
Als een inrichting niet langer voldoet aan de voorwaarden om verder op één of meerdere lijsten te worden 
vermeld, legt DG Controle 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/Euraziatische Economische 

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. 
De verschillende landen van de Douane-Unie/ Euraziatische Economische Unie moeten afzonderlijk worden 
geauditeerd in geval van uitvoer naar verschillende van deze bestemmingen. 

 
Dit gevalideerd autocontrolesysteem moet minstens de volgende procedures/documenten bevatten:   
• een procedure die beschrijft op welke manier de inrichting op de hoogte is en zal blijven van de van 

toepassing zijnde regelgeving (incl. alle wijzigingen) van de Douane-unie/Euraziatische Economische 
unie en het land van bestemming, die beschrijft met welke frequentie de informatie geactualiseerd zal 
worden en die garandeert dat de inrichting beschikt over deze regelgeving; 

• een oplijsting van de vereisten van de Douane-unie/Euraziatische Economische unie en het land van 
bestemming die verder gaan dan de Belgische en EU wetgeving alsook een procedure die beschrijft 
hoe de inrichting hieraan zal voldoen en hoe het zal controleren dat aan deze vereisten voldaan is. De 
in deze procedure opgenomen voorwaarden bevatten in het bijzonder ook de risicobeoordeling en 
maatregelen met betrekking tot GGO; 

• een procedure die beschrijft hoe aan de voorwaarden die voorkomen in het “Veterinair certificaat voor 
van de EU naar de Douane-unie uitgevoerd blikvoeder voor gezelschapsdieren van dierlijke 

 
2 Dit document is consulteerbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-
affairs/eu-russia-sps-issues_en, dan klikken op “SPS requirements for exporting to the Russian Federation”, en 
klikken op “Veterinary requirements” in het onderdeel “Requirements of the Eurasian Economic Union”. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues_en
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oorsprong” wordt voldaan. De in de procedure opgenomen voorwaarden behelzen dan meer in het 
bijzonder de risicobeoordeling en de maatregelen door de operator met betrekking tot bijvoorbeeld de 
warmtebehandeling en de garantie dat de vastgelegde microbiologische normen worden 
gerespecteerd; 

• 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. 
 

Deze procedures moeten ook geïmplementeerd zijn door de operator. 
 
Specifiek in het kader van de GMO problematiek voor diervoeders met bestemming Russische Federatie 
dient de operator in het kader van zijn autocontrole per lot GMO-analyses te laten uitvoeren in een labo dat 
hiervoor geaccrediteerd is. De operator dient te beschikken over een procedure waarin de 
bemonsteringsprocedure en analysestrategie en de te analyseren GMO-parameters gedetailleerd 
beschreven zijn. 
 
Dit (deze) analyserapport (en) moet(en) elke zending vergezellen van diervoeders die naar de Russische 
Federatie geëxporteerd worden. Voor de uitvoering van de analyses moet volgende strategie toegepast 
worden: 

i) Bepaling d.m.v. PCR van de aanwezigheid van DNA van minimaal de volgende plantensoorten: 
maïs, soja, koolzaad, rijst en biet. Indien een plantensoort als ingrediënt opgenomen is in het 
diervoeder, kan deze stap i) voor deze plantensoort overgeslagen worden en kunnen direct de 
PCR analyses uitgevoerd worden voor de bepaling van de aanwezigheid van GMO events (stap 
ii)) voor deze plantensoort (de aanwezigheid van de andere plantensoorten dient wel nog 
bepaald te worden). 

ii) Indien de PCR-resultaten positief zijn (aanwezigheid > LOD) voor één of meerdere van de 
hierboven vermelde plantensoorten of indien een plantensoort als ingrediënt aanwezig is, dienen 
PCR analyses te worden uitgevoerd voor de bepaling van de aanwezigheid van GMO events. 
De uitgevoerde analyses dienen minimaal de GMO-events die voor de betrokken plantensoort 
zijn toegelaten in de EU te omvatten. Voor de plantensoort waarvoor er momenteel geen events 
zijn toegelaten in de EU (rijst), is het sterk aangewezen de analyses uit te voeren voor de GMO 
events waarvoor er door het EURL (https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/) gevalideerde 
methoden zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om ervoor te zorgen dat minimaal 
de hierboven vermelde events in de analyses van het labo worden opgenomen.    

 
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, 
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. 

 
De aanvraag om validatie van het ACS/C-U mag worden ingediend op basis van gids G-001 op voorwaarde 
dat de activiteit “petfood” tijdens de audit wordt onderzocht en dat het rapport de evaluatie van de activiteit 
“petfood” vermeldt. 

 
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. 

 
 

https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/
http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/export/
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VII. Certificeringsvoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor van de EU naar de Douane-unie uitgevoerd blikvoeder voor 
gezelschapsdieren van dierlijke oorsprong 

 
1. De Belgische inrichting moet beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS-CU) zoals 

beschreven in sectie VI van deze instructiebundel. Dit zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden 
door de certificerende agent. 

2. Dit model dient gebruikt te worden voor de uitvoer van blikvoeder zoals gedefinieerd in verordening 
(EU) nr. 142/2011 (“warmtebehandeld voeder voor gezelschapsdieren in een hermetisch gesloten 
recipiënt”). 

3. Indien de diervoeders bestemd zijn voor de Russische Federatie, kan het certificaat enkel afgeleverd 
worden na het voorleggen van een GMO analyserapport zoals beschreven in het onderdeel Validatie 
Autocontrole voor de export naar de Douane-unie / Euraziatische Economische Unie. Het 
analyserapport dient te vermelden dat:  

- Ofwel geen aanwezigheid van rijst, maïs, soja, koolzaad, biet werd aangetoond (gehalte < LOD);  
- Ofwel indien de aanwezigheid van één of meerdere van de hierboven vermelde plantensoorten werd 

aangetoond:  
 geen GMO event werd gedetecteerd (gehalte <LOD), of 
 Voor elk van de gedetecteerde GMO events het gehalte DNA 0,5 % of lager is of 

lager is voor events die niet geregistreerd zijn bij de EAEU of het gehalte DNA 0,9 
% of lager is voor events die geregistreerd zijn bij de EAEU. Ingeval de operator 
wenst de 0.9% norm toe te passen, dient hij aan de certificerende agent aan te tonen 
dat het betrokken GMO event geregistreerd is bij de EAEU.  

 Zoals beschreven onder punt VI. van de instructiebundel, is het de 
verantwoordelijkheid van de operator om ervoor te zorgen dat minimaal de onder 
punt VI geschreven GMO events werden opgenomen in de analyse. 

4. 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. 

5. Onder punten 2.1. t.e.m. 2.6. 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 
2.6.: 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.  
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6. 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. 

 
7. Dit certificaat stelt specifiek in punt 4.1: “Het in de Russische Federatie ingevoerde ingeblikte petfood 

van dierlijke oorsprong werd vervaardigd in inrichtingen die erkend of geregistreerd zijn door de 
bevoegde overheid van de EU lidstaat voor het afleveren van producten voor de uitvoer en die 
geregeld door die overheid worden gecontroleerd”. Deze verklaring houdt in dat het diervoeder in de 
EU dient te zijn vervaardigd.  
 

8. Het veterinair certificaat kan enkel worden afgegeven voor producten die werden vervaardigd door 
inrichtingen die op de Belgische lijst van inrichtingen die diervoeders en/of toevoegingsmiddelen 
mogen uitvoeren naar de Douane-unie zijn vermeld of, op basis van een pre-exportcertificaat indien 
de diervoeders geproduceerd werden in een andere lidstaat (zie punt IX).  

 
Voor producten waarvoor volgens de bijlage van Besluit 294 geen opname op de bedrijvenlijst maar 
wel nog een veterinair certificaat vereist is, kan op risico van de aanvrager een certificaat zonder 
opname op de lijst worden afgeleverd, op voorwaarde dat: 

- in voorkomend geval, de volgens deze bijlage vereiste importvergunning wordt voorgelegd aan 
de certificerende agent, en  

- de productie-inrichting beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem zoals beschreven in 
punt VI.  

 
9. Het certificaat stelt de volgende eis in punt 4.2: “Het blikvoeder voor gezelschapsdieren van dierlijke 

oorsprong is afkomstig van verwerkingsinrichtingen waar geen beperkingen met betrekking tot 
diergezondheid gelden en werd verkregen uit grondstoffen die zijn afgeleid van dieren waarvan de 
karkassen en inwendige organen volgens de veterinaire-sanitaire keuring geschikt zijn voor 
menselijke consumptie.” 
Het doel van deze verklaring is het voorkomen van het gebruik van materiaal afkomstig van dieren 
dat op mens of dier overdraagbare ziekten kan verspreiden. De beschrijving is in deze zin in 
overeenstemming met deze van categorie 3-materiaal (of producten die hiervan zijn afgeleid) die 
toegelaten zijn voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren in de EU (materiaal zoals 
bedoeld in artikel 10, punt a tot en met m van verordening (EG) nr. 1069/2009).  
 

10. Het certificaat stelt de volgende eis in punt 4.4: “Het blikvoer voor gezelschapsdieren werd 
onderworpen aan een warmtebehandelingssysteem dat garandeert dat de betreffende 
veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de vastgelegde microbiologische normen gerespecteerd 
worden.” Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten.  
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11. Voor diervoeders met bestemming Russische Federatie dient elke zending onderworpen te worden 

aan een fysieke controle. 
 

 
VIII. Aflevering van het certificaat 

 
Conform het Memorandum van 2 september 2004 tussen de Europese Commissie en de Russische 
Federatie betreffende veterinaire certificaten voor dieren en producten van dierlijke oorsprong, met inbegrip 
van diervoeders, 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, Kazachstan 
en Armenië. 
 
De Europese Commissie is echter met de Russische Federatie en Wit-Rusland overeengekomen dat voor 
EU-RU en EU-CU certificaten de aflevering mag gebeuren via de TRACES-applicatie als de eindbestemming 
van de diervoeders de Russische Federatie is en de diervoeders via een grensinspectiepost van de 
Russische Federatie of Wit-Rusland worden binnengebracht. Certificaten die worden afgeleverd via de 
TRACES applicatie dienen in het Engels en Russisch worden afgedrukt op normaal papier.    

Voor zendingen bestemd voor Wit-Rusland of andere landen van de Euraziatische Economische Unie (met 
uitzondering van de Russische Federatie, zie hierboven), wordt certificatie via TRACES niet aanvaard en 
moeten de diervoeders steeds vergezeld zijn van het certificaat in de klassieke lay-out geprint op beveiligd 
papier. 

Meer informatie over het gebruik van TRACES en het aanvragen van een TRACES account kan worden 
teruggevonden op de TRACES webpagina. 
 

 
IX. 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 de Douane-
unie/Euraziatische Economische Unie 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/Euroaziatische Economische Unie 
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 de Douane-unie/Euraziatische 
Economische Unie. 
 
Concreet: 

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

de Russische Federatie, Wit-Rusland, Kazachstan of Armenië, en 
o uit een andere lidstaat afkomstige diervoeders die vanuit België worden uitgevoerd naar 

de Russische Federatie, Wit-Rusland, Kazachstan of Armenië; 
• moet geen pre-exportcertificaat worden afgegeven: 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
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o als vóór de uitvoer naar de Russische Federatie, Wit-Rusland, Kazachstan of Armenië 
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 de Russische 
Federatie, Wit-Rusland, Kazachstan of Armenië 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 producten die vanuit België naar de Russische Federatie, 
Wit-Rusland, Kazachstan of Armenië 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 Russische Federatie, Wit-Rusland, Kazachstan en Armenië 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 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 lijst opgenomen inrichtingen). De unieke nummering van dat als bijlage bijgevoegd document 
sluit aan op de enige referentienummering van het uitvoercertificaat.  

 
X. 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, Kazachstan en Armenië 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 de Russische Federatie, Wit-
Rusland, Kazachstan en Armenië 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, Kazachstan en Armenië 
aan de betreffende inrichtingen worden geschorst. De hervatting van de afgifte van certificaten kan 
afhankelijk worden gesteld van een inspectie.  

 


