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I.

Republiek Korea

Toepassingsgebied
Productomschrijving
Meststoffen/bodemverbeterende
middelen die verwerkte
pluimveemest als enig
ingrediënt van dierlijke
oorsprong bevatten

II.

GN-code
3101

Land
Republiek Korea

Bilateraal certificaat

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.PFF.KR.02.03

Gezondheidscertificaat voor de export vanuit België naar de
Republiek Korea van organische meststoffen die verwerkte
pluimveemest bevatten

III.

3 blz

Certificeringsvoorwaarden

Gezondheidscertificaat voor de export vanuit België naar de Republiek Korea van organische
meststoffen die verwerkte pluimveemest bevatten
De uitvoer naar derde landen van categorie 2-materiaal (inclusief mest) en daarvan afgeleide
producten is verboden (art 43, lid 3 van verordening (EG) nr. 1069/2009) zolang geen
Europees geharmoniseerde voorschriften voor de uitvoer zijn vastgelegd.
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die behalve verwerkte mest ook andere
ingrediënten van niet dierlijke oorsprong bevatten, vallen niet onder dit verbod. Om het risico
op misbruik te beperken, dienen de meststoffen/bodemverbeterende middelen naast
verwerkte mest minstens 5% aan ingrediënten van niet dierlijke oorspong te bevatten.
Volgens verklaring 10.1. bevatten de producten verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt
van dierlijke oorsprong.
Gezien het hierboven vermelde kan het certificaat EX.PFF.KR.02.03 enkel worden
afgeleverd voor meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest
als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten en die daarnaast minstens 5% aan
ingrediënten van niet dierlijke oorsprong bevatten.
1. Het certificaat kan enkel afgeleverd worden voor meststoffen/bodemverbeterende middelen
die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten.
2. Onder punt 9. van het certificaat dienen de gegevens vermeld te worden van de Belgische
producerende inrichting, zijnde het Belgisch erkend mestverwerkingsbedrijf of het Belgisch
erkend bedrijf voor de vervaardiging van organische meststoffen of bodemverbeterende
middelen.
3. Indien de meststoffen/bodemverbeterende middelen werden geproduceerd uitgaande van
verwerkte mest afkomstig van een Belgisch mestverwerkingsbedrijf en België vrij is van New
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Castle Disease en Hoog pathogene aviaire influenza kunnen de verklaringen onder 10.2.,
10.3. en 10.5. ondertekend worden op basis van de zoosanitaire toestand in België, de EUwetgeving en de erkenning van het Belgisch mestverwerkingsbedrijf overeenkomstig
verordening (EG) nr. 1069/2009. In geval van een uitbraak van New Castle Disease of Hoog
pathogene aviaire influenza in België, dienen voor verklaring 10.2 bijkomende garanties te
worden voorgelegd inzake de oorsprong van de niet-verwerkte mest om aan te tonen dat de
mest afkomstig is uit een gebied waarvoor geen beperkingen gelden in verband met deze
ziekten.
Voor verklaring 10.4. dient de operator aan de certificerende agent aan te tonen dat het
mestverwerkingsbedrijf een warmtebehandeling van ten minste 70°C gedurende ten minste
60 minuten heeft toegepast.
4. Indien de meststoffen/bodemverbeterende middelen werden geproduceerd uitgaande van
verwerkte mest die afkomstig is van een andere lidstaat, dient de operator aan de
certificerende agent een certificaat voor te leggen dat werd afgeleverd door de bevoegde
autoriteit van de betrokken lidstaat, waarin de identificatiegegevens van de producten en het
verwerkingsbedrijf alsook de verklaringen zoals vermeld onder 10.2. en 10.4. van het
certificaat EX.PFF.KR.02.03 zijn opgenomen.
Het certificaat kan enkel worden afgeleverd voor meststoffen/bodemverbeterende middelen
die werden vervaardigd uitgaande van mest die werd verwerkt in een overeenkomstig
verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf. Teneinde de certificerende agent toe te laten
dit te verifiëren, dient de operator, voor mest die in een andere lidstaat werd verwerkt bij zijn
aanvraag de link te vermelden naar de website van de betrokken lidstaat waar de lijst van de
erkende bedrijven kan worden geraadpleegd.
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