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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Verwerkte dierlijke eiwitten 
bestemd voor de 
vervaardiging van voeder 
voor gezelschapsdieren, met 
uitzondering van vismeel 

0505, 0506, 0507 of 2301 Filippijnen 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.AA.05.03 
 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, 
mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend 
product van dierlijke oorsprong 

3 blz 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 
toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong 
 
Bij de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE) dient rekening gehouden te worden met 
de bepalingen van verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften 
inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën. Bijlage IV, hoofdstuk V, deel E van verordening (EG) nr. 999/2001 legt 
voorwaarden en beperkingen op voor de uitvoer naar derde landen van VDE en producten 
die VDE bevatten. Meer gedetailleerde informatie over deze voorwaarden en de specifieke 
elementen waarmee dient rekening gehouden te worden bij het aanvragen van een 
certificaat, vindt u in het document “Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die 
verwerkte dierlijke eiwitten bevatten”. Deze EU-voorwaarden gelden bovenop de sanitaire 
voorwaarden die worden opgelegd door de bevoegde autoriteit van het derde land. 
 
In 2008 werd een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen het “Department of Agriculture, 
Bureau of Animal Industry” van de Filippijnen en het FAVV. De schriftelijke overeenkomst 
betreft uitsluitend VDE afkomstig van niet-herkauwers, die bestemd zijn voor de vervaardiging 
van voeder voor gezelschapsdieren of pelsdieren. De schriftelijke overeenkomst die met de 
Filippijnen werd afgesloten is van onbepaalde duur.  
 
IV. Exporterkenning  

 
Enkel VDE die geproduceerd werden in een Belgisch categorie 3-verwerkingsbedrijf dat door 
het “Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry” in de Filippijnen is toegelaten voor 
de uitvoer van de VDE vanuit België naar de Filippijnen, mogen naar de Filippijnen worden 
uitgevoerd.  
 
De eisen voor goedkeuring door het “Department of Agriculture, Bureau of animal Industry” 
van de Filippijnen worden vermeld in het “Memorandum N°9 Series of 2015 Guidelines in the 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/vde/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/vde/
https://bai.gov.ph/index.php/laws-issuances/memorandum-order/category/95-mo-2015?start=0
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accreditation of foreign rendering plants exporting processed animal proteins to the 
Philippines for animal feed use”.  
Dit memorandum vermeldt dat de operator een dossier dient in te dienen bij het “Department 
of Agriculture, Bureau of Animal Industry”. Dit dossier dient de informatie te bevatten die 
gevraagd wordt in punt 5.1. van sectie 5. van het Memorandum. 
Daarnaast dient ook een dossier door het FAVV ingediend te worden bij het “Department of 
Agriculture, Bureau of Animal Industry”. Dit dossier moet ook informatie bevatten die 
overgemaakt werd aan het FAVV door de operator. 
 
Een producent van VDE die wenst opgenomen te worden op de gesloten bedrijvenlijst voor 
de export van VDE naar de Filippijnen, kan hiervoor een aanvraag indienen bij zijn lokale 
controle eenheid. De aanvraag dient te gebeuren volgens de procedure exporterkenning en 
met het desbetreffende aanvraagformulier (EX.PFF.exporterkenning.03).  
 
Dit aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van volgende documenten: 

i) een bewijs dat aantoont dat de operator een dossier heeft ingediend bij het 
“Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry” dat de informatie bevat 
die gevraagd wordt in het Memorandum (zie hoger); 

ii) een dossier in het Engels met de informatie die in het Memorandum gevraagd 
wordt (punten 5.3.6. tot 5.3.7.). Deze informatie zal door het FAVV aan het 
“Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry” overgemaakt worden. Dit 
dossier dient volgende informatie te bevatten:  

Punt 5.3.6. “Slaughterhouses/dressing plants”.  
punt 5.3.6.1. “List of accredited slaughterhouse/dressing plants with their address” 
Hier dient verwezen te worden naar een lijst in bijlage van de slachthuizen en/of uitsnijderijen 
waarmee de Belgische producent van VDE op het moment van de aanvraag samenwerkt. 
 
Punt 5.3.6.2. “GMP/HACCP certification“ 
Hier dient verwezen te worden naar de GMP- en/of HACCP-certificaten van de slachthuizen 
en/of uitsnijderijen in bijlage waarmee de Belgische producent van VDE op het moment van 
de aanvraag samenwerkt. 
 
Punt 5.3.7. “Rendering plants“ 
Punt 5.3.7.1. “Photocopy of registration/accreditation certificates“ 
Hier dient verwezen te worden naar een certificaat in bijlage dat bestemd is voor de 
bevoegde autoriteit van de Filippijnen dat aantoont dat de inrichting geregistreerd is door het 
FAVV (certificaat van registratie van een inrichting: EX.PFF.AA.03.01).  
 
Punt 5.3.7.2. “Photocopy of GMP and/or HACCP-certificates“ 
Hier dient verwezen te worden naar één of meerdere certificaten in bijlage die verklaren dat 
het HACCP-plan van de producerende inrichting door een onafhankelijke derde partij werd 
gevalideerd. Dit kunnen volgende documenten zijn:  
o een kopie van de brief opgesteld door de LCE die verklaart dat het autocontrolesysteem 
van de producerende inrichting gevalideerd is of een kopie van het certificaat van validatie 
van het autocontrolesysteem van de producerende inrichting door een OCI;  
o een kopie van een GMP-certificaat of een FCA-certificaat;  
o kopieën van andere certificaten die bekomen werden na audit van het HACCP-systeem 
van de producerende inrichting door derde partij auditoren. 
  

https://bai.gov.ph/index.php/laws-issuances/memorandum-order/category/95-mo-2015?start=0
https://bai.gov.ph/index.php/laws-issuances/memorandum-order/category/95-mo-2015?start=0
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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Punt 5.3.7.3. “Photocopy of risk management plant“ 
Hier dient verwezen te worden naar het HACCP-plan dat in bijlage toegevoegd wordt. 
 
Punt 5.3.7.4. “List of processed animal protein products intended to export to the Philippines“ 
Hier dient een lijst met de VDE vermeld te worden die de operator wenst te exporteren. 
Bijvoorbeeld “naam van het product: gehydrolyseerd pluimveemeel met minimum x % 
proteïne”. 
 
Punt 5.3.7.5. “Processing procedures (include temperature, time, required, pressure etc)“ 
Hier dient een beschrijving van het productieproces vermeld te worden met aanduiding van 
de procesparameters. 
 
Punt 5.3.7.6. “Additive added to the product (ex. Antioxidantia BHA, BHT)“ 
Hier dienen de gebruikte toevoegingsmiddelen en hun concentratie in de VDE vermeld te 
worden. 
 
Punt 5.3.7.7. “Quality assurance / Laboratory (equipment, capability,…)“ 
Hier dient vermeld te worden met welke laboratoria de Belgische producent van VDE 
samenwerkt alsook dient verwezen te worden naar de accreditatieverslagen van deze 
laboratoria in bijlage. Deze verslagen vermelden voor welke analysen de laboratoria 
geaccrediteerd zijn. 
 
Punt 5.3.7.8. “Certificate of analysis of the product (complete proximate, microbial test such 
as Salmonella“ etc.)“ 
Hier dient verwezen te worden naar de op de producten van toepassing zijnde 
analyseverslagen in bijlage. 
 
Punt 5.3.7.9. “Veterinary officer certification (inspection report stating compliance with existing 
standards)“ 
Hier dient verwezen te worden naar de erkenning overeenkomstig verordening (EG)  
nr. 1069/2009 van de producent van VDE door de gewestelijke bevoegde overheid. De 
officieel getekende erkenning alsook een vertaling door een beëdigd vertaler dienen 
toegevoegd te worden in bijlage. Indien de producent van VDE over een diersoortspecifieke 
erkenning beschikt, dient ook de door de gewesten goedgekeurde lijst met leveranciers 
toegevoegd te worden. 
 
5.3.7.10. “List of countries where products are being exported“ 
Hier dienen de derde landen en EU-landen vermeld te worden waarnaar producten van de 
Belgische producent van VDE uitgevoerd worden. 
 
Mogelijks is voor het bekomen van de exporterkenning een inspectie door de bevoegde 
Filipijnse veterinaire dienst vereist. De kosten van een dergelijk inspectiebezoek worden 
gedragen door de operator die op de gesloten lijst wenst opgenomen te worden.  
 
De goedkeuring van de Filipijnse veterinaire dienst wordt door DG Controle aan de inrichting 
meegedeeld zodra deze is verkregen. De lijst van Belgische producenten van VDE die erkend 
zijn voor de uitvoer van VDE vanuit België naar de Filippijnen wordt gepubliceerd op de 
website van het FAVV.  
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/diervoeders/default.asp#Fili
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