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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Diervoeders bevattend product van 
dierlijke oorsprong 

 Servië 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.RS.05.01 
 

Veterinair certificaat voor diervoeders die voedermiddelen van 
dierlijke oorsprong bevatten, bestemd voor invoer in de Republiek 
Servië 

5 blz 

 
III. Certificatievoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor diervoeders die voedermiddelen van dierlijke oorsprong bevatten, 
bestemd voor invoer in de Republiek Servië 
 

1. De Republiek Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en 
legt bij invoer de Europese eisen op. Het hierboven vermelde model van certificaat dient 
gebruikt te worden voor diervoeders die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten, 
uitgezonderd voeder voor gezelschapsdieren en voedermiddelen. Voor de uitvoer van voeder 
voor gezelschapsdieren en voedermiddelen zoals gedefinieerd in verordening (EU) nr. 
142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten, dienen andere modellen van certificaten gebruikt te 
worden. 

 
2. De verklaringen in het certificaat zijn van die aard dat het certificaat enkel kan worden 

afgeleverd voor diervoeders die in de EU werden geproduceerd.  
 

3. Onder punt 4.2. van het certificaat moet de naam en het adres vermeld worden van de 
provinciale controle-eenheid die bevoegd is voor de plaats van lading van de zending (zie 
punt 6. Laadplaats voor export). 

 
4. Onder punt 8.3. dient de naam, het adres en het erkennings- of registratienummer van de 

productie-inrichting vermeld te worden. Het certificaat kan enkel worden afgeleverd voor 
diervoeders die werden geproduceerd in een inrichting die overeenkomstig verordening (EG) 
nr. 183/2005 is erkend en/of geregistreerd. Indien het diervoeder geproduceerd werd in een 
andere lidstaat dient de operator aan de certificerende agent een bewijs voor te leggen 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). 
 

5. Onder 8.2. dient vermeld te worden van welke diersoort de ingrediënten van dierlijke 
oorsprong afkomstig zijn en onder 9.2. dient verklaard te worden welke types van afgeleide 



DIERVOEDERS IB.PFF.RS.05.01 Servië 
Januari 2015 

 

Pagina 2/2 
 

dierlijke bijproducten gebruikt werden voor de vervaardiging van het diervoeder, waarbij de 
verklaringen die niet van toepassing zijn, dienen te worden doorgehaald met paraaf en 
stempel van de certificerende agent. Zoals verklaard onder “Bijkomende garanties” 
onderaan het certificaat, mogen de diervoeders geen ingrediënten van herkauwers 
bevatten, uitgezonderd melk en melkproducten.  

  
De operator dient aan de certificerende agent per diervoeder een overzicht te bezorgen van 
de ingrediënten van dierlijke oorsprong met vermelding van de diersoort waarvan deze zijn 
afgeleid. Indien gevraagd door de certificerende agent dienen hiertoe ook de nodige bewijzen 
te worden voorgelegd.  

 
6. Onder 9.2. dient verklaard te worden dat de diervoeders werden geanalyseerd via een 

aselecte steekproef waarbij 5 stalen werden genomen van elk geproduceerd lot, tijdens of na 
de opslag, en waarbij voldaan is aan de vermelde normen voor Salmonella en 
enterobacteriaceae. De analyses dienen te worden uitgevoerd in een hiertoe door het FAVV 
erkend laboratorium. De operator dient aan de certificerende agent de nodige 
analyserapporten voor te leggen die aantonen dat aan deze voorwaarde is voldaan. 
 

7. De verklaring onder 9.3. kan ondertekend worden op basis van de zoösanitaire toestand van 
België en de afwezigheid van ernstige besmettelijke ziekten van de voormalige lijst A van de 
OIE. 

 
8. Servië integreert het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en hanteert dezelfde limieten voor 

schadelijke substanties (pesticiden, antibiotica, zware metalen enz.) als de EU. De verklaring 
onder 9.5. kan worden afgeleverd op basis van het autocontrolesysteem van de Belgische 
inrichting en het meerjaarlijks controleplan van het FAVV. 

 
9. De verklaring onder 9.6. kan ondertekend worden op basis van het meerjaarlijks controleplan 

van het FAVV en het radiologisch toezicht van het FANC. 
 

10. De verklaring onder 9.7. kan worden ondertekend op basis van een controle van een kopie 
van de etiketten.  

 

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