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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Methionine 2930 40 Algerije 

 

 

II. Niet-onderhandelde certificaten 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.DZ.01.01  

 

EX.PFF.DZ.01.01 Annex 1 

 

 

EX.PFF.DZ.01.01 Annex 2 

 

EX.PFF.DZ.09.01 

Gezondheids- en diergeneeskundig certificaat 

 

Certificaat van afwezigheid van radioactiviteit en afwezigheid 

van besmetting, Certificaat van bestralingsafwezigheid 

 

Verklaring betreffende PCB/dioxine 

 

Certificaat van een product 

2 blz. 

 

2 blz. 

 

 

1 blz. 

 

2 blz. 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

De hierboven vermelde certificaten werden niet met de bevoegde autoriteit van Algerije onderhandeld 

en zijn dus niet door deze autoriteit gevalideerd. De hierboven vermelde certificaten kunnen enkel op 

risico van de exporteur worden afgeleverd. De operator dient zijn aanvraag voor het bekomen van het 

certificaat te richten aan 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”.  

 

Gezondheids- en diergeneeskundig certificaat (EX.PFF.DZ.01.01) 

 

Dit certificaat kan ondertekend worden op basis van een controle van de lijst van ingrediënten van de 

producten. 

 

Certificaat van afwezigheid van radioactiviteit en afwezigheid van besmetting, Certificaat van 

bestralingsafwezigheid (EX.PFF.DZ.01.01 Annexe 1) 

 

Bij de certificaataanvraag dient een analyserapport te worden gevoegd dat aantoont dat het gehalte 

aan Cs134 en Cs137 niet hoger is dan 50 Bq/kg. De analyses moeten worden uitgevoerd op een 

representatief monster van elke partij en de verslagen moeten uitgaan van een door het FAVV erkend 

laboratorium. Het origineel analyserapport dient te worden vastgehecht aan het certificaat en de 

linkerbovenhoek van de aan elkaar vastgehechte documenten dient te worden omgeplooid en 

afgestempeld door de officiële dierenarts. Het analyserapport dient in het Frans te zijn opgesteld en 

dient voorzien te zijn van een stempel of de handtekening van de verantwoordelijke van het 

laboratorium.  
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Verklaring betreffende PCB/dioxine (EX.PFF.DZ.01.01 Annexe 2) 

 

Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de in het kader van het meerjarige 

monitoringsplan van het FAVV uitgevoerde analyses voor dioxines en PCB’s.  

 

Certificaat van een product (EX.PFF.DZ.09.01) 

 

Dit certificaat is bestemd voor de uitvoer van additieven van synthetische oorsprong. 

Bij de aanvraag van het certificaataanvraag dient per lot een analyserapport te worden voorgelegd dat 

aantoont dat het product geen dierlijk meel van zoogdieren bevat (resultaat microscopische analyse). 

Het analyserapport moet tevens het resultaat van de bepaling van het gehalte aan ruw vet in het 

product bevatten.  

Beide analyses dienen te worden uitgevoerd in het Federaal laboratorium voor de voedselveiligheid 

van Tervuren, Gent of Luik. Het origineel analyserapport moet worden vastgehecht aan het certificaat 

en de linkerbovenhoek van de aan elkaar vastgehechte documenten dient te worden omgeplooid en 

afgestempeld door de officiële dierenarts. Het analyserapport dient in het Frans te zijn opgesteld en 

dient voorzien te zijn van een stempel en de handtekening van de verantwoordelijke van het 

laboratorium.  

 

 


