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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Verwerkte voeders voor 

gezelschapsdieren die producten van 

dierlijke oorsprong bevatten en die 

geproduceerd werden in een andere EU-

lidstaat dan België 

2309 Israël 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.IL.12.01 Veterinair certificaat voor voeders voor gezelschapsdieren bestemd 
voor uitvoer van België naar Israël, die geproduceerd werden in een 
andere EU-lidstaat 

3 blz 

   

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Veterinair certificaat voor voeders voor gezelschapsdieren bestemd voor uitvoer van België naar 

Israël, die geproduceerd werden in een andere EU-lidstaat  

 

1. Voorafgaand aan de invoer vraagt de bevoegde autoriteit van Israël een registratiebewijs van 

de producerende inrichting. Dit certificaat, dat gebaseerd is op Bijlage 1B van de bevoegde 

autoriteit van Israël, dient afgeleverd te worden door de bevoegde overheid van de EU-lidstaat 

waarin het voeder geproduceerd werd. Het is de verantwoordelijkheid van de operator erop toe 

te zien dat dit registratiebewijs werd afgeleverd. 

 

2. Voor het Belgisch magazijn waar de goederen opgeslagen worden, is er een registratiebewijs 

vereist dat jaarlijks dient hernieuwd te worden (Officieel certificaat voor een Belgisch magazijn 

voor voeder voor gezelschapsdieren bestemd voor uitvoer naar Israël gebaseerd op bijlage 1W 

van de bevoegde autoriteit van Israël (EX.PFF.IL.11.01)). Het veterinair certificaat 

EX.PFF.IL.12.01 kan enkel worden afgeleverd voor voeders voor gezelschapsdieren die 

werden opgeslagen bij een inrichting in België waarvoor een registratiebewijs werd afgeleverd 

(EX.PFF.IL.11.01). Onder punt 1.2. van het certificaat EX.PFF.IL.12.01 dient de naam, het 

registratienummer en het adres van het opslagmagazijn in België vermeld te worden.  

 

3. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat EX.PFF.IL.12.01 voor 

de zending het bijhorende pre-exportcertificaat voor te leggen dat gebaseerd is op Bijlage 2B 

(van de bevoegde autoriteit van Israël) en afgeleverd werd door de bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van oorsprong.  

 

4. Onder punt 2.6. dient het zegelnummer verplicht vermeld te worden. 

 

5. Verklaring 4.1. houdt in dat de diervoeders op wettelijke wijze werden binnengebracht vanuit 

een andere lidstaat en vrij verkocht mogen worden in de Europese Unie. Een dergelijke 

verklaring kan enkel ondertekend worden voor producten die voldoen aan de van kracht zijnde 

Europese en Belgische wetgeving inzake diervoeders, met uitzondering van etiketterings-

voorschriften. Producten bestemd voor de uitvoer naar een derde land, dienen qua etikettering 

te voldoen aan de voorschriften van het land van bestemming. Deze etiketteringsvoorschriften 
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kunnen verschillen van de voorschriften vastgelegd in de Europese en/of Belgische 

regelgeving. 

 

 

6. Verklaring 4.2. houdt in dat het voeder geproduceerd werd in overeenstemming met de 

vereisten van Israël die vastgelegd zijn in bijlage 2B. Deze verklaring kan ondertekend worden 

op basis van het bovenvermelde pre-exportcertificaat. Het referentienummer en de datum van 

het pre-exportcertificaat dienen vermeld te worden alsook dient een gewaarmerkte kopie van 

het pre-exportcertificaat vastgehecht te worden aan het certificaat EX.PFF.IL.12.01. 

 

7. Het certificaat EX.PFF.IL.12.01 dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts. 


