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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Behandelde wol 51 Marokko 
 
 
II. Landspecifiek certificaat 
 
Code FAVV titel van het certificaat   
   
EX.PFF.MA.04.01 
 

Sanitair veterinair certificaat voor de invoer van wol vanuit België in 
Marokko 

3 blz 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Sanitair veterinair certificaat voor de invoer van wol vanuit België in Marokko 
 
Het hierboven vermeld certificaat kan enkel worden afgeleverd voor wol die in België één van de 
onderstaande behandelingen heeft ondergaan: 

 industrieel wassen, waarbij de wol in een reeks baden van water, zeep en natriumhydroxide of 
kaliumhydroxide wordt ondergedompeld, 

 chemische ontharing met behulp van gebluste kalk of natriumsulfide, 
 fumigatie met formaldehydedampen in een hermetisch gesloten kamer gedurende ten minste 

24 uur, de meest praktische methode bestaat uit het plaatsen van kaliumpermanganaat in 
recipiënten – andere dan deze bestaande uit plastiek of polyethyleen- waarop commerciële 
formol wordt gegoten; de hoeveelheden formol en kaliumpermanganaat zijn respectievelijk 
53ml en 35g per m3, 

 wassen waarbij de wol wordt ondergedompeld in een wateroplosbaar detergent dat op een 
temperatuur van 60-70 °C wordt gehouden, 

 opslag van de wol bij 18 °C gedurende 4 weken, bij 4 °C gedurende 4 maand, of bij 37 °C 
gedurende acht dagen.  

 
De naam en het adres van de Belgische inrichting die de wol heeft behandeld en haar 
erkenningsnummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 (Section IX: Inrichtingen of 
bedrijven die dierlijke bijproducten of afgeleide producten hanteren voor doeleinden buiten de 
voederketen) dienen vermeld te worden onder punt 1.9. van het certificaat. 
 
In de tabel onder punt I.19. dient bij “aard van de behandeling” één van de volgende opties te worden 
vermeld: lavage, délainage ou épilage chimique, fumigation, stockage. Bij “verwerkingsbedrijf” dient 
het erkenningsnummer te worden vermeld van de Belgische inrichting die de behandeling heeft 
uitgevoerd. 
 
Onder punt 2.1. dient hetgeen dat niet van toepassing is te worden doorgehaald met paraaf en 
stempel van de certificerende agent. 
 
Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts. 
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