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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Diervoeders die producten van 

dierlijke oorsprong bevatten 

 Seychellen 

 

 

II. Niet-onderhandeld certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.SC.01.01 

 

Gezondheidscertificaat voor de invoer van diervoeders inclusief 

voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en 

voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong in de 

Seychellen 

4 blz 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor de invoer van diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 

toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong in de 

Seychellen 

 

Het hierboven vermeld certificaat werd niet met de bevoegde autoriteit van de Seychellen onderhandeld 

en is dus niet door deze autoriteit gevalideerd. Het certificaat kan enkel op risico van de exporteur 

worden afgeleverd. De operator dient zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat te richten tot 

de bevoegde lokale controle-eenheid, samen met de ingevulde en ondertekende verklaring zoals deze 

beschikbaar is in aanverwant document 4 van de instructie “Certificering voor de uitvoer van 

diervoeders”. 

 

Het certificaat is gebaseerd op het algemeen gezondheidscertificaat EX.PFF.AA.05.03 voor de export 

van diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels 

bevattend product van dierlijke oorsprong, aangevuld met bijkomende verklaringen onder punt 8.  

 

Verklaring 8.1.: Het erkenningsnummer van de producerende inrichting dient ingevuld te worden. 

 

Verklaringen 8.2. t.e.m. 8.5.: Voor voeders voor landbouwhuisdieren is de verklaring ondertekenbaar 

op basis van de EU-wetgeving. 

Voor voeders voor gezelschapsdieren dient de operator aan te tonen 

dat geen categorie 1-materiaal zoals bedoeld in artikel 8c van 

verordening (EG) nr. 1069/2009 (dat overeenkomstig deze verordening 

mag worden ingevoerd voor de vervaardigiging van voeders voor 

gezelschapsdieren), werd gebruikt voor de vervaardiging van het 

voeder.   

 

Verklaring 8.7.: De verklaring is ondertekenbaar op basis van de dierziektestatus van België. 

 

Verklaring 8.8.: De verklaring is ondertekenbaar op basis van de dierziektestatus van België en 

controle of er geen geval van BSE gerapporteerd werd in de laatste zes maanden 

voor de datum van uitvoer via de website van het OIE. 

https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard

