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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN code Land 

Verwerkt verenmeel en/of 

verwerkt pluimveemeel 

 

0505, 2301 India 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat  

   

EX.PFF.IN.06.01 

 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van verwerkt verenmeel en 

pluimveemeel vanuit België naar India 

2 p 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van verwerkt verenmeel en pluimveemeel vanuit België 

naar India 

 

1. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende 

agent de invoervergunning voor te leggen, die door de bevoegde autoriteit van India 

afgeleverd werd voor de producten van de zending. Het certificaat kan slechts worden 

afgeleverd als de verklaringen die in de invoervergunning gevraagd worden allen in het model 

van certificaat EX.PFF.IN.06.01. zijn opgenomen.  

 

2. 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 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.  

 

3. Punt 2.2.: Onder ‘productgegevens’ kunnen er gegevens zoals productiedatum, 

houdbaarheidsdatum en productgegevens ingevuld worden. 

 

4. Punt 2.4.: Het (de) lotnummer(s) van de producten moet ingevuld worden onder 

‘identificatiekenmerken’. 

 

5. In verklaring 5.1 dienen de landen van herkomst van de grondstoffen die gebruikt werden voor 

de vervaardiging van het te exporteren pluimveemeel/verenmeel ingevuld te worden. De 

operator dient aan de certificerende agent de handelsdocumenten van de betrokken 

grondstoffen voor te leggen. 

 

6. Voor verklaring 5.2 dient de operator een kopie van het productieproces voor te leggen die 

aantoont dat aan één van de in verklaring 5.2. vermelde hittebehandelingen is voldaan. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/vde/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/vde/
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7. Verklaring 5.3. kan ondertekend worden op basis van de erkenning van het producerende 

bedrijf en de EU-wetgeving. 

 

8. Het certificaat dient door een officiële dierenarts te worden ondertekend. 


