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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN code Land 

Diervoeders die producten van 

dierlijke oorsprong bevatten 

 Landen opgenomen in het 

scroll menu onderaan pagina 3 

van het certificaat 

 

II. Algemeen certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat  

   

EX.PFF.AA.15.01 

 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, 

mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend 

product van dierlijke oorsprong 

3 p 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 

toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong 

 

Het certificaat EX.PFF.AA.15.01 werd opgesteld in het Spaans, Frans en Nederlands. 

Sommige derde landen aanvaarden dit certificaat mits toevoeging van een bijkomende certificering 

onder punt 8 van het certificaat. De bijkomende certificering wordt automatisch ingevoegd in deze 

rubriek, wanneer in het scroll menu onderaan het certificaat het betrokken derde land geselecteerd 

wordt. Enkel de verklaring die automatisch verschijnt, mag onder punt 8 worden vermeld. 

In bepaalde gevallen heeft de door het derde land gevraagde verklaring tot gevolg dat de operator 

specifieke elementen of informatie dient voor te leggen aan de certificerende agent. In andere 

gevallen dienen de uit te voeren producten of de producerende inrichting te voldoen aan bepaalde 

voorwaarden. In onderstaande tabel is voor elk betrokken derde land meer gedetailleerde informatie 

met betrekking tot deze vereisten opgenomen.  

 

Derde land Document(en) dat (die) door de operator moet(en) worden voorgelegd / 

Specifieke certificeringsvoorwaarde(n)  

Chili De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de 

certificerende agent een lijst te bezorgen van alle melkproducten en/of 

melkderivaten die in de diervoeders aanwezig zijn met vermelding van de naam 

en het erkenningsnummer van de producerende inrichting. 

 

De melkproducten en/of melkderivaten dienen de in het certificaat vermelde 

hittebehandeling ondergaan te hebben.  

 

Om aan te tonen dat de producten de aangeduide hittebehandeling ondergaan 

hebben, dienen volgende documenten overgemaakt te worden aan de 

certificerende agent: 

 

Indien de melkproducten in België werden geproduceerd:   

- Een document met naam, adres en erkenningsnummer van de 

producent van de melkproducten, die erkend is in 
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overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 en 

vermeld is in de bedrijvenlijst van “Sectie IV: 

Verwerkingsbedrijven.  

- Het handelsdocument (conform verordening (EU) nr. 142/2011) 

voor de melkproducten in de zending of in voorkomend geval 

voor de melkproducten die gebruikt werden voor de vervaardiging 

van de diervoeders in de zending. Dit handelsdocument dient 

onder punt I.31 de thermische behandeling die de melkproducten 

ondergaan hebben te vermelden. 

 

Indien de melkproducten in een andere EU-lidstaat werden geproduceerd: 

- Een document met naam, adres en erkenningsnummer van de 

producent van de melkproducten die erkend is in 

overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 en 

vermeld is in de bedrijvenlijst van “Sectie IV: 

verwerkingsbedrijven” van het land van oorsprong. De operator 

dient het internetadres van de website van de bevoegde overheid 

van de betrokken lidstaat waar deze lijst kan worden 

geraadpleegd over te maken aan de certificerende agent.  

Voor producenten die in Nederland gevestigd zijn, wordt ook 

aanvaard dat zij erkend zijn in overeenstemming met verordening 

(EG) nr. 853/2004, indien zij bijkomend geregistreerd zijn in 

overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 onder 

Sectie XIII van de lijsten met vermelding van “Cat 3 FOODP 

MIMC”.  

De lijsten van Nederland zijn beschikbaar via volgende link voor 

wat de betreft de erkenning in overeenstemming met verordening 

(EG) nr. 853/2004:  

https://cokz.nl/publicaties-2/register-erkende-bedrijven/   

en via volgende link voor wat betreft de registratie in 

overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 (sectie 

XIII Levensmiddelenexploitanten): 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-

vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-

of-activiteit/dierlijke-bijproducten-registratie-en-meer/dierlijke-

bijproducten-geregistreerde-bedrijven 

- Het handelsdocument (conform verordening (EU) nr. 142/2011) 

voor de melkproducten in de zending of in voorkomend geval de 

melkproducten die gebruikt werden voor de vervaardiging van de 

diervoeders in de zending. Dit handelsdocument dient onder punt 

I.31 de thermische behandeling die de melkproducten ondergaan 

hebben te vermelden.  
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