Producten van dierlijke oorsprong IB.PFF.AA.17.01
niet bestemd voor humane
November 2018
consumptie

Algemeen certificaat

I. Toepassingsgebied
Productomschrijving
Behandelde huiden

GN-code
4101, 4102, 4103, 4301

Land
Landen die geen specifiek
model van certificaat opleggen

II. Algemeen certificaat
Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.PFF.AA.17.01

Gezondheidscertificaat voor de export van behandelde huiden

3 blz

III. Certificeringsvoorwaarden
Gezondheidscertificaat voor behandelde huiden
1. Het hierboven vermeld certificaat werd niet met de bevoegde autoriteiten van derde landen
onderhandeld en is dus niet door hen gevalideerd.
Een operator die een aanvraag wenst in te dienen om het hierboven vermeld certificaat te
verkrijgen, moet vooreerst op de website van het Agentschap nagaan of er een specifiek
certificaatmodel bestaat voor de uitvoer van dit soort producten naar het betrokken derde land
en of er meer specifieke voorschriften vermeld staan in deze rubriek.
Indien er geen specifiek certificaatmodel en geen landspecifieke informatie voor de derde
land-product combinatie beschikbaar is op de website van het Agentschap, wil dit zeggen dat
het FAVV niet op de hoogte is van de voorschriften van dit derde land voor wat de certificering
van de bewuste producten betreft. In dit geval wordt aan de operator gevraagd de algemene
leidraad export te raadplegen.
Indien de eisen van het derde land niet door het FAVV gekend zijn, kan het algemeen
certificaat, op risico van de exporteur worden afgeleverd. De operator moet altijd verifiëren of
het certificaatmodel dat gebruikt zal worden, in overeenstemming is met de eisen van de
bevoegde overheid van het derde land van bestemming. Indien het derde land van
bestemming meer specifieke voorschriften heeft, dient de operator deze voor te leggen aan de
certificerende agent. Op basis van deze informatie zal worden nagegaan of de door het derde
land gevraagde specifieke verklaringen kunnen opgenomen worden als een bijkomende
certificering onder punt 4.6. van het algemeen certificaat EX.PFF.AA.17.01 of dat een
landspecifiek certificaat dient te worden uitgewerkt.
2. Het certificaat EX.PFF.AA.17.01 kan enkel worden afgeleverd voor huiden die afkomstig zijn
van dieren die in een slachthuis werden geslacht en die na een keuring vóór het slachten
geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht (categorie 3materiaal zoals beschreven in artikel 10,b,iii van verordening (EG) nr. 1069/2009). De
operator dient aan de certificerende agent aan te tonen dat aan deze vereiste is voldaan.
Indien de huiden niet rechtstreeks vanuit het slachthuis worden geëxporteerd, dient de
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operator een kopie van handelsdocument voor te leggen dat de goederen vergezelde vanuit
het slachthuis waarop onder punt I.31 de categorie van de dierlijke bijproducten dient te zijn
gespecifieerd.
3. De operator dient aan de certificerende agent aan te tonen dat de huiden een behandeling
hebben ondergaan zoals beschreven onder punt 1.4. van het certificaat. Indien de
behandeling niet gebeurt bij het bedrijf van waaruit de huiden worden geëxporteerd, dient de
operator een kopie van handelsdocument voor te leggen dat de goederen vergezelde vanuit
het bedrijf dat de huiden heeft behandeld waarop onder punt I.31 de soort behandeling dient
te zijn aangegeven.
Indien de behandeling zoals opgelegd door het derde land overeenstemt met één van de
behandelingen voorzien in de EU-wetgeving (gedroogd, nat of droog gezouten minimaal 14
dagen voor verzending of gezouten gedurende 7 dagen met zeezout waaraan 2%
natriumcarbonaat is toegevoegd), kan de verklaring inzake de behandeling
ondertekendworden op basis van het handelsdocument en de registratie van het bedrijf dat de
huiden heeft behandeld overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009.
Indien de behandeling van de huiden volledig of gedeeltelijk gebeurt tijdens het vervoer per
schip, dient de operator aan de certificerende agent een verklaring op erewoord van de
vervoerder voor te leggen die garandeert dat de huiden bij aankomst de vereiste behandeling
hebben ondergaan (gezouten gedurende 14 dagen voor huiden die nat of droog zijn gezouten
en 7 dagen voor huiden gezouten met zeezout waaraan 2% natriumcarbonaat is toegevoegd).
Indien de behandeling zoals opgelegd door het derde land strikter is dan de behandeling
voorzien in de EU-wetgeving dient de operator bijkomende bewijzen voor te leggen dat aan de
behandelingsvereiste is voldaan. Indien de behandeling plaatsvond in een andere lidstaat is in
voorkomend geval een certificaat van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat vereist.
4. Verklaring 4.5. kan ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving en de registratie van
het bedrijf overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 (Lijst erkende en geregistreerde
operatoren: Sectie IX, producttype HISKT).
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