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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Visvoeder (met inbegrip van voeder voor 

siervissen) 

 Israël 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.IL.10.02 

 

Veterinary certificate for feed for fish intended for export to Israel 2 blz 

   

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Veterinary certificate for feed for fish intended for export to Israel 

 

1. Het certificaat EX.PFF.IL.10.02 is van toepassing op voeders voor vissen, met inbegrip van 

voeders voor siervissen. 

 

2. Het hierboven vermelde certificaat werd niet met de bevoegde autoriteit van Israël 

onderhandeld en is dus niet door deze autoriteit gevalideerd. Het certificaat kan enkel op risico 

van de exporteur worden afgeleverd. De operator dient zijn aanvraag voor het bekomen van 

het certificaat te richten aan 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”.  

 

3. Voorafgaand aan de invoer vraagt de bevoegde autoriteit van Israël een registratiebewijs van 

de producerende inrichting. Het veterinair certificaat EX.PFF.IL.10.02 kan enkel worden 

afgeleverd voor visvoeder dat werd geproduceerd door een Belgische inrichting waarvoor een 

registratiebewijs (EX.PFF.IL.09.01) werd afgeleverd. De aanvrager moet bij zijn aanvraag voor 

het bekomen van het certificaat EX.PFF.IL.10.02 een kopie voegen van het certificaat 

EX.PFF.IL.09.01 dat werd afgeleverd. 

 

4. In de tabel onder punt I. van het certificaat dient vermeld te worden van welke diersoort de 

ingrediënten van dierlijke oorsprong afkomstig zijn. De operator dient bij zijn aanvraag voor het 

bekomen van het certificaat een verklaring op erewoord te voegen van de producerende 

inrichting, met vermelding per product van de ingrediënten van dierlijke oorsprong en de 

diersoort waarvan deze afkomstig zijn. Zoals vermeld in verklaring IV.2. van het certificaat 

mogen geen ingrediënten afgeleid van eiwitten van zoogdieren in de visvoeders aanwezig zijn 

(met uitzondering van gelatine, melk en melkproducten). 

 

5. Onder punt II. van het certificaat dient de naam, het adres en het erkennings-/toelatings- of 

registratienummer van de producerende inrichting vermeld te worden. 

 

6. Onder punt III. moet bij “from” en “to” respectievelijk de plaats van lading en de plaats van 

bestemming vermeld worden. Bij “means of transport” dient het transportmiddel vermeld te 

worden (“aeroplane”, “ship”, “railway wagon” of “road vehicle”) samen met zijn 
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referentienummer (flight number, name of the ship ...). Bij “Seal No” dient het zegelnummer 

verplicht vermeld te worden. 

 

7. Zoals vermeld in verklaring IV.4. van het certificaat dienen van elke partij steekproefsgewijs 5 

deelmonsters genomen te worden voor de bepaling van de aanwezigheid van Salmonella en 

Enterobacteriaceae. De analyses dienen te worden uitgevoerd in een hiertoe door het FAVV 

erkend laboratorium. Bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat dient de operator 

voor elke partij analyserapporten te voegen die aantonen dat aan de in verklaring IV.4. 

opgenomen voorwaarde is voldaan. 

 

8. Verklaring IV.5. op het certificaat kan ondertekend worden op basis van de officiële controles 

uitgevoerd door het FAVV en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle zoals 

beschreven in het geïntegreerde meerjarige nationale controleplan van België. 

 

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


