
DIERVOEDERS IB.PFF.SG.01.02 Singapore 
September 2016 

 

Pagina 1/2 
 

 
I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Verwerkt voeder voor 
gezelschapsdieren bevattend 
product van dierlijke oorsprong 

2309 Singapore 

 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.SG.01.02 
 

Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voeder voor 
gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke oorsprong naar 
Singapore 

4 blz 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voeder voor gezelschapsdieren bevattend product 
van dierlijke oorsprong naar Singapore 
 

1. Voeders voor gezelschapsdieren die vis en/of visproducten bevatten als enig product 
van dierlijke oorsprong dienen tijdens export naar Singapore niet vergezeld te worden van 
een gezondheidscertificaat. Voor deze diervoeders is ook geen bedrijfsgoedkeuring van de 
bevoegde autoriteit van Singapore (Agri-food & Veterinary Authority (AVA)) vereist. De 
vereisten zoals vermeld onder punt 2 van deze instructiebundel zijn dus niet van toepassing 
op deze diervoeders.  

 
2. Andere voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten 

dienen bij invoer in Singapore te voldoen aan de “Guidelines for importing pet food containing 
meat or meat products into Singapore from non-scheduled countries”. Deze richtlijnen kunnen 
geraadpleegd worden op de website van AVA : http://www.ava.gov.sg/ . 

 
Het hierboven vermelde certificaat werd door het FAVV officieel overgemaakt aan de 
bevoegde autoriteit van Singapore. Het betreft het algemene certificaat voor de uitvoer van 
diervoeders bevattend producten van dierlijke oorsprong waaraan, op basis van de hierboven 
vermelde richtlijnen, enkele specifieke verklaringen werden toegevoegd.  

 
Enkel voeder voor gezelschapsdieren dat werd geproduceerd in een Belgische inrichting die 
door het FAVV is erkend en die voorafgaand door AVA is goedgekeurd voor de export van 
voeder voor gezelschapsdieren vanuit België naar Singapore, kan worden uitgevoerd.  
Belgische fabrikanten van voeder voor gezelschapsdieren die wensen uit te voeren naar 
Singapore dienen via de invoerder een technisch dossier voor evaluatie in te dienen bij AVA. 
Meer informatie m.b.t. de gegevens die in het technisch dossier dienen te zijn opgenomen, 
vindt u in hierboven vermelde richtlijnen. De operator dient aan de certificerende agent aan te 
tonen dat de producerende inrichting is goedgekeurd voor export van verwerkt voeder voor 
gezelschapsdieren naar Singapore.  
 

http://www.ava.gov.sg/
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Voor de export van bepaalde specifieke voeders voor gezelschapsdieren wordt door AVA 
geen voorafgaandelijke goedkeuring van de producerende inrichting gevraagd. In 
voorkomend geval, dient de operator het bewijs voor te leggen dat deze goedkeuring niet 
vereist is. 

 
Voor verklaring 8.3. dient de operator het gepaste vak aan te vinken. 
Indien de te exporteren producten blikvoeders zijn (zoals gedefinieerd in verordening (EU) nr 
142/2011), dient de vierde optie aangeduid te worden. 
Indien de te exporteren producten diervoeders geen blikvoeders zijn, dient de operator de 
eerste, tweede of derde optie aan te duiden volgens de toegepaste behandeling. De operator 
dient een kopie van het productieproces voor te leggen aan de certificerende agent. De 
behandelingen die vermeld worden onder verklaring 8.3. stemmen overeen met de 
behandelingen die in de Europese wetgeving opgelegd worden voor verwerkt voeder voor 
gezelschapsdieren. De verklaring kan ondertekend worden op basis van de kopie van het 
productieproces en de erkenning van de producent conform verordening (EG) nr. 1069/2009. 
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