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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Diervoeders van niet-dierlijke 

oorsprong 

 Bosnië en Herzegovina 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.BA.02.02 

 

Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Bosnië en Herzegovina 

van diervoeders van niet-dierlijke oorsprong 

3 blz 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Bosnië en Herzegovina van diervoeders van niet-

dierlijke oorsprong 

 

1. Onder punt I.4. van het certificaat moet de naam en het adres vermeld worden van de lokale 

controle-eenheid die bevoegd is voor de plaats van lading van de zending (zie punt I.13.). 

 

2. Onder punt I.7. dient de naam en de ISO-code van het land waar de eindproducten zijn 

vervaardigd  te worden vermeld. 

 

3. Onder punt I.11. moeten de gegevens van het Belgische bedrijf van herkomst en zijn 

erkennings-, toelatings- of registratienummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 183/2005 

worden vermeld.  

 

4. Onder punt I.14. dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden: 

“DD/MM/YYYY”. 

 

5. Onder punt I.15. kan als referentiedocument het nummer van de luchtvrachtbrief, het nummer 

van de zeevrachtbrief of het commerciële registratienummer van de trein of het voertuig 

worden vermeld. 

 

6. Onder I.18. dient een beschrijving van de goederen gegeven te worden (bv “ premixture, 

complementary feedingstuff….”). 

 

7. Bij identificatie van de goederen (I.28.) dient onder “Aard van de goederen” de commerciële 

benaming en het lotnummer van de producten vermeld te worden en onder “Productiebedrijf” 

moet het erkennings-, toelatings- of registratienummer van het productiebedrijf worden 

vermeld. Indien de zending meer dan één lot omvat, dienen de gegevens vermeld te worden 

in bijlage (EX.PFF.BA.02.02 annexe/bijlage). Op het certificaat dient in dergelijk geval onder 

I.28. naar de bijlage verwezen te worden. 
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8. Met betrekking tot verklaring II.1.3. heeft de bevoegde autoriteit van Bosnië en Herzegovina 

verduidelijkt dat diervoeders die geproduceerd werden in overeenstemming met verordening 

(EG) nr. 183/2005, voldoen aan de hygiënevereisten van Bosnië en Herzegovina. 

Verklaring II.1.2. en II.1.3. van het certificaat kunnen ondertekend worden: 

- voor diervoeders die werden geproduceerd in België: op basis van de erkenning, toelating 

of registratie van de productie-inrichting in het kader van  

verordening (EG) nr. 183/2005;  

- voor diervoeders die niet in België werden geproduceerd: op basis van het bewijs dat het 

productiebedrijf erkend en/of geregistreerd is in het land van oorsprong (bewijs te leveren 

door de exporteur aan de hand van bijvoorbeeld de lijst met erkende en/of geregistreerde 

bedrijven op de website van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong of aan de 

hand van een erkenningsakte van het productiebedrijf die geldig was op het moment dat 

de diervoeders werden geproduceerd). 

Onder II.1.2. dient hetgeen niet van toepassing is te worden doorgehaald met paraaf en 

stempel van de certificerende agent. Indien het productiebedrijf beschikt over een erkenning 

of een toelating overeenkomstig verordening (EG) nr. 183/2005 dient “geregistreerde” te 

worden doorgehaald. 

 

9. Verklaring II.1.4.: Bosnië en Herzegovina integreert het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving 

en hanteert dezelfde limieten voor schadelijke substanties (pesticiden, antibiotica, 

sulfonamiden enz.) als de EU. Verklaring II.1.4. kan ondertekend worden op basis van de in 

het kader van het meerjarige monitoringsplan van het FAVV uitgevoerde monitoring en het 

autocontrolesysteem van het bedrijf.  

Algemeen geldt dat niet-conform bevonden producten niet worden toegelaten tot de export en 

dat corrigerende maatregelen moeten worden getroffen. De inrichting stelt de certificerende 

agent bij zijn aanvraag voor het bekomen van een volgend certificaat in kennis van de 

getroffen corrigerende maatregelen. De certificerende agent zal alleen nieuwe certificaten 

ondertekenen als de analyses conform zijn en de toegepaste corrigerende maatregelen hem 

als overtuigend voorkomen. 

 

10. Verklaring II.1.6. en II.1.7. kunnen ondertekend worden op basis van de zoosanitaire toestand 

van België (http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp). 

Onder “enige andere besmettelijke ziekten” dienen ernstige besmettelijke ziekten van de 

voormalige lijst A van de OIE (uitgezonderd blauwtong) begrepen te worden. 

  

11. Volgens verklaring II.1.8. mogen de diervoeders in hun samenstelling geen enkel ingrediënt 

van dierlijke oorsprong bevatten. Dit impliceert ook dat vitaminen, die eventueel onder de 

vorm van voormengsels werden gebruikt voor de vervaardiging van de betrokken diervoeders, 

geen ingrediënten van dierlijke oorsprong mogen bevatten. Diervoeders die dergelijke 

vitaminen met ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten, dienen vergezeld te gaan van 

het model van certificaat voor diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong 

(EX.PFF.BA.01.01). 

  

12. Het certificaat is 10 dagen geldig na de datum van lading en dient te worden ondertekend 

door een officiële dierenarts. Bij verzending per schip wordt de geldigheidsduur verlengd met 

de duur van de reis.   

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp

