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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Voeders/voedersupplementen voor 

gezelschapsdieren die ingrediënten van 

pluimvee (uitgezonderd eiproducten) 

bevatten als enig ingrediënt van dierlijke 

oorsprong in hermetisch gesloten 

recipiënten (blik/pouches) 

2309 Zuid-Afrika 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.ZA.09.02 Veterinair gezondheidscertificaat voor hermetisch gesloten 

voeders/voedersupplementen voor gezelschapsdieren die 

ingrediënten van pluimvee bevatten, bestemd voor de uitvoer van 

België naar Zuid-Afrika 

3 blz 

   

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Veterinair gezondheidscertificaat voor hermetisch gesloten voeders/voedersupplementen 

voor gezelschapsdieren die ingrediënten van pluimvee bevatten, bestemd voor de uitvoer van 

België naar Zuid-Afrika 

 

1. Voor de invoer van voeders voor gezelschapsdieren met ingrediënten van dierlijke oorsprong 

is een invoervergunning van de bevoegde autoriteit van Zuid-Afrika vereist. De operator dient 

aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen die afgeleverd werd door de 

bevoegde autoriteit van Zuid-Afrika voor de producten van de zending. Het nummer van de 

invoervergunning dient vermeld te worden onder “RSA permit nr.” bovenaan het certificaat.  

Het certificaat EX.PFF.ZA.09.02 kan slechts worden afgegeven als de invoervoorwaarden, 

zoals vermeld op de invoervergunning, overeenstemmen met de verklaringen op het certificaat. 

 

Het certificaat werd opgesteld voor voeder voor gezelschapsdieren die ingrediënten van 

pluimvee bevatten als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong en die geen eiproducten bevatten.  

 

2. Onder punt 4.2. van het certificaat dient in het Engels vermeld te worden van welke diersoort(en) 

de ingrediënten van dierlijke oorsprong afkomstig zijn (bv “poultry”). 

 

3. Verklaring 7.1 kan uitsluitend worden ondertekend voor voeder voor gezelschapsdieren dat in 

België werd geproduceerd in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 24 van verordening (EG) 

nr. 1069/2009 is erkend voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren (Sectie VIII: 

Bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren (productcode PETC – 

“Canned petfood”)).   

 

Verklaring 7.2. en 7.3. kunnen ondertekend worden op basis van de hierboven vermelde 

erkenning van de producerende inrichting.  

 

4. Verklaring 7.4. kan worden ondertekend op basis van de ingrediëntenlijst. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
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5. Verklaring 7.5. kan worden ondertekend op basis van de EU wetgeving en de erkenning van de 

producerende inrichting.  

 

6. Verklaring 7.6. kan worden ondertekend op basis van een verklaring op erewoord van de 

verantwoordelijke van het bedrijf, waarin zowel het (de) containernummer(s) als het (de) 

zegelnummer(s) vermeld is (zijn). Wanneer er een non-conformiteit wordt vastgesteld door de 

bevoegde autoriteit van het derde land van bestemming, zal een systematische fysieke controle 

noodzakelijk zijn. 

 

7. Het certificaat dient te worden ondertekend door een officiële dierenarts. 


