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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Geëxtrudeerde of 
gepelletiseerde diervoeders 

2309 Brazilië 

 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV titel van het certificaat   
   
EX.PFF.BR.06.05 
 

Gezondheidscertificaat voor geëxtrudeerde of gepelletiseerde 
diervoeders voor de uitvoer naar Brazilië 

4 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor geëxtrudeerde of gepelletiseerde diervoeders voor de uitvoer naar 
Brazilië 
 

1. Certificatie van diervoeders die in België geproduceerd werden: 
 
1.1. Verklaring 8.1.: de operator dient het gepaste vak aan te vinken (de eerste en vierde optie 

zijn voor gegranuleerde diervoeders, de tweede en derde optie zijn voor geëxtrudeerde 
diervoeders) en een kopie van het productieproces voor te leggen die aantoont dat de 
beschreven behandeling werd toegepast.   
 

1.2. Verklaring 8.2.: de operator dient het gepaste vak aan te vinken: 
 Voor de eerste optie dient de operator aan de certificerende agent een overzicht te 

bezorgen van alle diervoeders, met voor elk diervoeder de vermelding van de 
ingrediënten van dierlijke oorsprong en de diersoort waarvan deze zijn afgeleid.  

 Voor de tweede optie dient de operator bovenop het overzicht van alle diervoeders 
(zoals bij de eerste optie) ook aan te tonen dat de gebruikte ingrediënten van 
herkauwers enkel afkomstig zijn uit Nieuw-Zeeland en/of Australië (aan de hand 
van het certificaat bij de invoer in de EU of het handelsdocument van de betrokken 
producten). 

 
1.3. Verklaring 8.3.: de operator dient een verklaring op erewoord van de verantwoordelijke van 

de productie-inrichting voor te leggen die garandeert dat aan de beschreven vereiste is 
voldaan. 

 
2. Certificatie van diervoeders die vanuit België worden verzonden maar die niet in België 

geproduceerd werden: 
Gezien de voorgeschreven behandeling vermeld onder punt 8.1. van het certificaat niet verplicht 
is in de EU en ook de verklaringen onder punt 8.2. en 8.3. niet enkel op basis van de EU-
wetgeving kunnen ondertekend worden, is een certificaat vereist van de bevoegde autoriteit van 
het land in hetwelk de diervoeders geproduceerd werden waarin de verklaringen zoals vermeld 
onder punt 8.1. t.e.m. 8.3. zijn opgenomen.  
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3. De verklaring onder punt 8.4 van het certificaat kan ondertekend worden op basis van een 
beschrijving van de verpakking en een kopie van de etiketten. 
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