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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Voeders voor vissen die 

schaaldieren en/of 

schaaldierproducten bevatten 

2309 90 Panama 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.PA.02.01 

 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, 

mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend 

product van dierlijke oorsprong 

4 blz 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 

toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong 

 

Producerende inrichtingen van visvoeders die schaaldieren en/of producten van schaaldieren 

bevatten en die deze producten wensen te exporteren naar Panama dienen hiervoor voorafgaandelijk 

erkend te zijn door de bevoegde overheid van Panama (AUPSA). De erkenning van de producerende 

inrichting wordt gepubliceerd in de Panamese wetgeving. De operator die een certificaat 

EX.PFF.PA.02.01 wenst te bekomen dient aan de certificerende agent het bewijs voor te leggen dat 

de producerende inrichting erkend is door AUPSA voor de export van visvoeders naar Panama. 

 

Het model van certificaat EX.PFF.PA.02.01 is gebaseerd op het algemeen model van certificaat van 

het FAVV voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en 

voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong. Een bijkomende certificering op basis van de 

eisen van Panama (Resuelto AUPSA-DINAN-046-2014) werd aan het certificaat toegevoegd. 

 

De operator dient aan de certificerende agent een kopie van het productieproces voor te leggen die 

aantoont dat de schaaldierproducten een hittebehandeling ondergaan hebben die overeenkomt met 

één van de drie in het certificaat vermelde hittebehandelingen. 

 
 

IV. Exporterkenning 

 

Een producerende inrichting die wenst erkend te worden door AUPSA dient hiervoor een aanvraag in 

te dienen bij zijn provinciale controle-eenheid. De aanvraag dient te gebeuren volgens de procedure 

exporterkenning gebruikmakend van het formulier EX.PFF.EXPORTERKENNING.03.  

De aanvraag dient vergezeld te zijn van de volgende documenten : een lijst van de producten die de 

operator wenst uit te voeren (met vermelding van de ingrediënten van dierlijke oorsprong en de 

diersoort waarvan ze zijn afgeleid) en een kopie van het productieproces die aantoont dat de 

schaaldierproducten een hittebehandeling ondergaan hebben die overeenkomt met één van de drie in 

het certificaat vermelde hittebehandelingen. 

 

http://200.46.196.152/aupsa/Resueltos_Req_Sant.asp
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/_documents/EXPFFaanvraag03.pdf
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De lokale controle-eenheid evalueert het dossier dat ingediend werd door de operator en maakt dit, 

indien het volledig is, over aan het hoofdbestuur. DG Controle maakt het erkenningsdossier 

vervolgens over aan AUPSA. 

 

De erkenning is geldig na de publicatie van de goedkeuring van de producerende inrichting in de 

wetgeving van Panama. 

 
 


