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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Verwerkt voeder voor 

gezelschapsdieren met 

producten van dierlijke 

oorsprong, uitgezonderd 

blikvoeder 

2309 10 Bosnië en Herzegovina 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.BA.03.01 

 

Gezondheidscertificaat voor invoer van verwerkt voeder voor 

gezelschapsdieren, uitgezonderd blikvoeder, in Bosnië en 

Herzegovina 

13 blz 

 

III. Certificatievoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor invoer van verwerkt voeder voor gezelschapsdieren, uitgezonderd 

blikvoeder, in Bosnië en Herzegovina 

 

1. Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en 

legt bij invoer de Europese eisen op. Het hierboven vermeld model van certificaat is een 

omzetting van het Europees model van certificaat voor de invoer van verwerkt voeder voor 

gezelschapsdieren, met uitzondering van blikvoeder, zoals vastgelegd 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. Dit model dient gebruikt te worden voor de 

uitvoer van verwerkt voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van blikvoeder zoals 

gedefinieerd in verordening (EG) nr. 1069/2009. Voor de uitvoer van blikvoeder dient een 

ander model van certificaat gebruikt te worden. 

 

2. Onder punt I.4. van het certificaat moet de naam en het adres vermeld worden van de lokale 

controle-eenheid die bevoegd is voor de plaats van lading van de zending (zie punt I.13.). 

 

3. Onder punt I.7. dient de naam en de ISO-code van het land waar de eindproducten zijn 

vervaardigd, te worden vermeld. 

 

4. Onder punt I.11. moeten de gegevens van het Belgische bedrijf van herkomst worden 

vermeld. Indien het bedrijf niet beschikt over een erkenning overeenkomstig verordening (EG) 

nr. 1069/2009, moet zijn registratienummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 

of zijn erkennings-, toelatings- of registratienummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 

183/2005 worden vermeld. 

 

5. Onder punt I.14. dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden: 

“DD/MM/YYYY”. 
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6. Onder punt I.15. kan als referentiedocument het nummer van de luchtvrachtbrief, het nummer 

van de zeevrachtbrief of het commerciële registratienummer van de trein of het voertuig 

worden vermeld. 

 

7. Onder I.18. dient een beschrijving van de goederen gegeven te worden met vermelding van 

de behandeling en de diersoort (bv “Processed dog feed”…). 

 

8. Het certificaat kan enkel worden afgeleverd voor voeder voor gezelschapsdieren dat werd 

geproduceerd in een overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf voor de 

vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren. Het erkenningsnummer van de producent 

moet vermeld worden onder I.28.  

In de eerste kolom van de tabel onder I.28. dient onder “Soort (wetenschappelijke benaming)” 

vermeld te worden van welke dieren de gebruikte dierlijke bijproducten of afgeleide producten 

afkomstig zijn (bv. Mammalia -Ruminantia, Aves, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebra). 

 

9. Onder II.2., II.3. en II.7. dienen de verklaringen die niet van toepassing zijn, te worden 

doorgehaald met paraaf en stempel van de certificerende agent, waarbij telkens minstens één 

van opties dient te worden behouden. De operator moet hiervoor de nodige elementen 

bezorgen aan de certificerende agent (zie punt 10. en 11.).  

 

10. Voor voeders die niet in de EU werden geproduceerd, kan het certificaat slechts worden 

afgeleverd op basis van een kopie van het certificaat dat de producten vergezelde bij invoer in 

de EU, afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong.  

 

11. Voor diervoeders die in de EU werden geproduceerd, dient de operator aan de certificerende 

agent aan te tonen welke types van dierlijke bijproducten, zoals vermeld onder II.2. van het 

certificaat, gebruikt werden voor de vervaardiging van het voeder voor gezelschapsdieren 

alsook welke van de onder II.3. vermelde productiemethode werd toegepast.  

Bosnië en Herzegovina heeft zijn wetgeving inzake levensmiddelen van dierlijke oorsprong 

geharmoniseerd met de EU-wetgeving. Onder II.2. mogen verwijzingen naar de wetgeving van 

Bosnië en Herzegovina dan ook gelezen worden als verwijzingen naar de EU-wetgeving.  

Dit geldt niet voor punt II.3.f. inzake collageen. Indien punt II.3.f. van toepassing is, dient de 

operator aan de certificerende agent aan te tonen dat de gebruikte conserveermiddelen 

krachtens de wetgeving van Bosnië en Herzegovina zijn goedgekeurd, zelfs indien deze zijn 

toegestaan volgens de EU-wetgeving.  

 

Verklaring II.4. kan enkel ondertekend worden indien: 

- op het moment van certificering per lot een analyserapport wordt voorgelegd dat aantoont 

dat aan dat de vereiste normen is voldaan; of 

- op het moment van certificering analyserapporten worden voorgelegd van representatieve 

loten van de zending die aantonen dat aan dat de vereiste normen is voldaan. Op het 

analyserapport dienen de nummers van de loten waarvoor het bemonsterd lot 

representatief is te worden vermeld. De operator dient de representativiteit van het 

bemonsterd lot t.o.v. de andere loten op voorhand aan te tonen op basis van onder meer 

de gebruikte grondstoffen, de toegepaste verwerkingsprocédés, en dit rekening houdend 

met de definitie van een lot zoals opgenomen in de Europese reglementering.  

De analyses dienen te worden uitgevoerd in een door het FAVV erkend laboratorium. 

 

 



DIERVOEDERS IB.PFF.BA.03.01 Bosnië en Herzegovina 
December 2017 

 

Pagina 3/3 
 

Voor diervoeders die in een andere lidstaat werden geproduceerd, dient de operator aan de 

certificerende agent, ofwel analyserapporten voor te leggen van 5 deelmonsters van elk lot 

ofwel een pre-exportcertificaat voor te leggen, afgeleverd door de bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van oorsprong dat aantoont dat aan de in verklaring II.4. opgenomen voorwaarde, is 

voldaan. 

 

De verklaring onder II.6. kan worden ondertekend op basis van een controle van een kopie 

van de etiketten.  

 

Voor diervoeders die uitsluitend werden vervaardigd uitgaande van categorie 3-materiaal of 

afgeleide producten die in de EU werden geproduceerd, is de eerste optie onder II.7 van 

toepassing. Indien categorie 3-materiaal of afgeleide producten afkomstig uit derde landen 

gebruikt worden in de productie, dient het certificaat van invoer van de betrokken grondstoffen 

te worden voorgelegd aan de certificerende agent.   

 

De verklaringen onder II.8. zijn niet van toepassing indien het voeder bestemd is voor niet-

herkauwende gezelschapsdieren en kan in dergelijk geval worden doorgehaald met paraaf en 

stempel van de certificerende agent. 


