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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Diervoeders zonder producten 
van dierlijke oorsprong 

 Oekraïne 

 
II. Niet onderhandeld certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.UA.04.02 Veterinary certificate for feedingstuffs without products of animal 

origin, for export to Ukraine 
2 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 

1. Het certificaat EX.PFF.UA.04.02 werd niet met de bevoegde autoriteit van Oekraïne 
onderhandeld en is dus niet gevalideerd. Dit certificaat kan enkel op risico van de exporteur 
worden afgeleverd. De operator dient zijn aanvraag voor het bekomen van dit certificaat te 
richten tot 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”. Het certificaat EX.PFF.UA.04.02 kan worden afgeleverd voor 
diervoeders die binnen België geproduceerd zijn, alsook voor voeders die buiten België werden 
geproduceerd.  

 
Het certificaat mag enkel worden afgeleverd voor diervoeders die geen producten van dierlijke 
oorsprong bevatten, met uitzondering van oesterschelpen. De bevoegde autoriteit van Oekraïne 
heeft immers verduidelijkt dat diervoeders van plantaardige oorsprong waaraan producten 
afkomstig van oesterschelpen (= oesterschelpen van waaruit de weke delen zijn verwijderd) 
worden toegevoegd, kunnen worden ingevoerd onder de vereisten die gelden voor diervoeders 
zonder producten van dierlijke oorsprong.  
 

2. Verklaring 1 kan ondertekend worden op basis van de vermelding in de technische fiche van 
de diersoorten waarvoor het voeder bestemd is alsook een beschrijving van de verpakking die 
de operator dient toe te voegen bij de aanvraag van het certificaat. 

 
3. Verklaring 2 kan gecontroleerd en ondertekend worden op basis van de ingrediëntenlijst.  

 
4. Verklaring 3 vermeldt dat het diervoeder moet geladen en verzonden zijn van administratieve 

gebieden die vrij zijn van Afrikaanse varkenspest gedurende drie jaar. Deze verklaring kan 
ondertekend worden indien de zendingen vertrekken vanuit een provincie die gedurende de 
laatste drie jaar vrij is van Afrikaanse varkenspest. 
 

5. Verklaring 4 vermeldt dat het diervoeder moet geladen zijn in en verzonden zijn vanuit 
administratieve gebieden die gedurende 12 maanden vrij moeten zijn van de in de verklaring 
vermelde ziekten. De diergezondheidstoestand in België is vermeld op de websitepagina van 
het FAVV over dierziekten: http://www.favv.be/dierengezondheid/zoosanitaire-
belgie/default.asp. 

 
6. Het certificaat EX.PFF.UA.04.02 dient te worden ondertekend door een officiële dierenarts. 
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