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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Diervoeders die producten van 

dierlijke oorsprong bevatten, 

uitgezonderd diervoeders voor 

gezelschapsdieren 

 Tunesië 

 

 

II. Niet-onderhandeld certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.TN.01.01 

 

Gezondheidscertificaat voor de invoer van diervoeders inclusief 

voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en 

voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong in Tunesië 

4 blz 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor de invoer van diervoeders inclusief voedermiddelen, 

mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke 

oorsprong in Tunesië 

 

1. Het hierboven vermeld certificaat is momenteel in onderhandeling met de bevoegde autoriteit 

van Tunesië. In afwachting van het resultaat van deze onderhandelingen kan het certificaat 

enkel op risico van de exporteur worden afgeleverd, aangezien het nog niet door de bevoegde 

autoriteit van Tunesië gevalideerd werd. De operator dient zijn aanvraag voor het bekomen 

van het 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”. 

 

2. Het certificaat is gebaseerd op het algemeen gezondheidscertificaat EX.PFF.AA.05.03 voor 

de export van diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en 

voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong, aangevuld met bijkomende 

verklaringen onder punt 8. Deze bijkomende verklaringen zijn afkomstig uit de wetgeving van 

Tunesië. 

 

3. Verklaring 8.1. kan ondertekend worden op basis van de analyses die worden uitgevoerd in 

het kader van het meerjarig controleplan van het FAVV en uitgevoerd door het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle. 

 

4. Verklaring 8.2. is enkel van toepassing indien het voeder ingrediënten afkomstig van 

gevogelte bevat. Het te exporteren voeder ofwel de ingrediënten afkomstig van gevogelte 

moeten één van de in verklaring 8.2. vermelde hittebehandelingen ondergaan hebben.  

 

Een hittebehandeling wordt als voldoende beschouwd als zowel de tijd als de temperatuur 

gelijk is aan of groter is dan de tijd en de temperatuur zoals vermeld in de tijd/temperatuur-

combinaties onder 8.2.  
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Indien het te exporteren voeder geproduceerd werd in België en de vereiste behandeling werd 

uitgevoerd in België dan dient de operator een kopie van het productieproces voor te leggen 

aan de certificerende agent. Door de certificerende agent kan gevraagd worden om 

bijkomende bewijzen voor te leggen. 

 

Indien het te exporteren voeder in België geproduceerd werd, de vereiste hittebehandeling 

niet werd toegepast op het te exporteren voeder en de ingrediënten afkomstig van pluimvee in 

een andere EU-lidstaat werden geproduceerd :  

- indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens één van de methoden 1 

t.e.m. 5 van bijlage IV, hoofdstuk III van verordening (EU) 142/2011, dan voldoen ze 

aan de vereiste hittebehandeling zoals gevraagd door Tunesië. Het handelsdocument 

van de ingrediënten afkomstig van gevogelte waarop het nummer van de 

verwerkingsmethode duidelijk vermeld wordt, dient voorgelegd te worden aan de 

certificerende agent.  

- indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens een andere methode of als 

het handelsdocument waarop de verwerkingsmethode duidelijk is vermeld (methoden 

1 t.e.m. 5) niet kan worden voorgelegd, is een certificaat van de bevoegde autoriteit 

van het land van oorsprong vereist waarin wordt verklaard dat de ingrediënten 

afkomstig van gevogelte één van de in verklaring 8.2. vermelde hittebehandelingen 

ondergaan heeft. 

 

Indien het te exporteren voeder in een andere EU-lidstaat werd geproduceerd is een certifi-

caat van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong vereist waarin wordt verklaard dat 

het te exporteren voeder of de ingrediënten afkomstig van gevogelte één van de in verklaring 

8.2. vermelde hittebehandelingen ondergaan hebben. 

 

 


