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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Voeders voor 

gezelschapsdieren die 

ingrediënten van dierlijke 

oorsprong bevatten  

2309 Hong Kong 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.HK.01.03 

 

Gezondheidscertificaat voor voeders voor gezelschapsdieren 

bestemd voor de export van België naar Hong Kong 

5 blz. 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor voeders voor gezelschapsdieren bestemd voor de export van 

België naar Hong Kong 

 

1. Het model van certificaat EX.PFF.HK.01.03 is gebaseerd op het algemene FAVV-model van 

certificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en 

voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong. Een bijkomende certificering werd in 

punt 8. van het certificaat toegevoegd. Het certificaat EX.PFF.HK.01.03 is van toepassing voor 

voeders voor gezelschapsdieren die ingrediënten afkomstig van herkauwers of pluimvee of 

melk bevatten. 

 

Volgens informatie van het Agriculture, Fisheries and Conservation Department (AFCD) van 

Hong Kong, is het gebruik van een gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voeders voor 

gezelschapsdieren naar Hong Kong niet vereist. Als het diervoeder echter ingrediënten bevat 

die afkomstig zijn van herkauwers of pluimvee of melk, raadt het AFCD evenwel het gebruik van 

een gezondheidscertificaat aan om de handel en de re-export te vergemakkelijken. Het 

certificaat EX.PFF.HK.01.03 werd in deze context door het AFCD goedgekeurd. 

 

De verklaringen in het certificaat zijn van die aard dat indien het voeder voor gezelschapsdieren 

buiten België geproduceerd werd, het certificaat enkel kan worden afgeleverd op basis van een 

pre-exportcertificaat, afgeleverd door het land van oorsprong waarin alle de verklaringen zoals 

weergegeven in de punten 8.4. en 8.6. van het model EX.PFF.HK.01.03. zijn opgenomen. In 

voorkomend geval zijn de algemene voorwaarden beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC met 

betrekking tot pre-attestering en pre-certificering (gepubliceerd op de website van het FAVV 

onder het tabblad "Algemene documenten voor export naar derde landen") van toepassing. 

 

2. Onder punt 2. dienen in het vak bij transitlanden enkel de landen buiten de EU vermeld te 

worden.   

 

3. Voor verklaring 8.1 dient de operator aan de certificerende agent een lijst voor te leggen met 

voor elk diervoeder voor gezelschapsdieren de vermelding van de ingrediënten van dierlijke 

oorsprong en de diersoort waarvan ze zijn afgeleid. Ingeval de producten ingrediënten van 

herkauwers bevatten, dient hij aan de hand van het certificaat bij invoer in de EU of het 

http://www.favv.be/professionelen/export/
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handelsdocument van de betrokken producten ook aan te tonen dat deze 

herkauwersingrediënten enkel afkomstig zijn uit Nieuw-Zeeland en/of Australië (Deze 

voorwaarde is niet van toepassing voor melkproducten). 

De verklaring onder punt 8.1. kan ondertekend worden op basis van 

verordening (EG) nr. 999/2001 en op basis van het BSE-risicostatus van België. De BSE-

risicostatus van België kan gecertificeerd worden overeenkomstig de informatie beschikbaar op 

de OIE website.  

 

4. Zoals vermeld in de verklaring onder punt 8.2 kan het certificaat enkel worden afgeleverd voor 

voeder voor gezelschapsdieren dat in een EU-land is geproduceerd. 

 

5. De verklaringen 8.2. en 8.3. kunnen ondertekend worden op basis van de Europese regelgeving 

en op basis van de erkenning van de productie-inrichting overeenkomstig 

verordening (EG) nr. 1069/2009. 

 

6. Voor de verklaring onder punt 8.4. dient, in geval de producten ingrediënten afkomstig van 

pluimvee bevatten, de operator een kopie van het productieproces voor te leggen aan de 

certificerende agent. Dit document dient aan te tonen dat de diervoeders één van de in het 

certificaat vermelde hittebehandelingen ondergaan heeft. 

 

7. Voor de verklaring onder punt 8.5. dient op het etiket in het Engels op duidelijke wijze één van 

de volgende vermeldingen aanwezig te zijn: “for pet food only”, “dog food”, “cat food”, “not for 

human consumption”. De verklaring kan worden ondertekend op basis van een controle van 

een kopie van de etiketten.  

 

8. Voor het eerste deel van de verklaring van punt 8.6. mag het voeder geen verboden middelen 

bevatten. De wetgeving van Hong Kong (Chapter 139N, public Health (animals and birds) 

(chemical residues) Regulation, sched 1 prohibited chemicals) vermeldt dat deze verboden 

middelen de volgende zijn: “avoparcin, clenbuterol, chloramphenicol, Dienoestrol ((E,E)-4,4’-

(diethylideneethylene) diphenol) including its salts and esters, Diethylstilboestrol ((E)-αβ-

diethylstilbene-4,4’-diol) including its salts and esters, Hexoestrol (meso-4,4-(1,2-

diethylethylene) diphenol) including its salts and esters and salbutamol”. De voeders mogen 

bovenvermelde producten niet bevatten.  

Voor het tweede deel van de verklaring van punt 8.6. worden (volgens de wetgeving van Hong 

Kong) met “landbouw- en veterinaire chemicaliën” veterinaire geneesmiddelen bedoeld. Voor 

voeder voor gezelschapsdieren is momenteel geen enkel gemedicineerd voormengsel 

toegelaten in België.  

 

Voor voeders voor gezelschapsdieren die in België werden geproduceerd kan de verklaring 

ondertekend worden op basis van een controle van de samenstelling van het voeder.  

https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status/
https://www.elegislation.gov.hk/
https://www.elegislation.gov.hk/

