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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Visvoeder 2309 Noord-Macedonië 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.MK.02.02 

 

Veterinair gezondheidscertificaat voor visvoeder bestemd voor 

invoer in de Republiek Macedonië 

4 blz 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Veterinair gezondheidscertificaat voor visvoeder bestemd voor invoer in de Republiek 

Macedonië 

 

De hierna weergegeven interpretatie van de eisen is het resultaat van een akkoord met Macedonië. 

 

Punt 7.2.: Hoewel dat niet is vermeld, moet worden aangenomen dat dit ook geldt voor toegelaten 

bedrijven. 

 

Punt 8.1.: Hoewel dat niet is vermeld, moet worden aangenomen dat dit ook geldt voor toegelaten 

bedrijven. 

 

Punt 8.2.: Dit punt moet als volgt worden begrepen: de certificerende agent verklaart dat  

“De bestanddelen van het voeder of van de grondstof van dierlijke oorsprong afkomstig zijn 

uit landen of gebieden die vrij zijn van de aangifteplichtige besmettelijke dierziekten uit de 

Gezondheidscode voor landdieren van de OIE voor de betreffende diersoorten (met 

uitzondering van blauwtong)”. 

Om het de certificerende agent mogelijk te maken om hierover te oordelen, zal de 

exporteur de lijst van ingrediënten van dierlijke oorsprong en de landen en regio's van 

herkomst aangeven. Voor mengvoeders en voormengsels, wordt alleen de herkomst van 

de grondstoffen vermeld. 

Het FAVV zal controleren of de landen of regio's van herkomst vrij zijn van ernstige 

besmettelijke ziekten (voormalige lijst A van de OIE) voor de betreffende diersoorten:  

- Indien de ingrediënten van dierlijke oorsprong afkomstig zijn van België, kan de 

status worden gecontroleerd op de website van het FAVV.  

- Indien de ingrediënten van dierlijke oorsprong afkomstig zijn van andere lidstaten 

dan België, kan de status gecontroleerd worden op de website van de OIE 

(informatie vermeld onder “Animal Health Situation” en “Reported disease events”).  

 

Punt 8.5.: In dit punt verklaart de certificerende agent dat een willekeurig monster van de zending 

diervoeder werd onderzocht in een officieel erkend laboratorium dat heeft vastgesteld 

dat het microbiologisch veilig was en in overeenstemming met de hierna vermelde 

normen: Salmonella afwezig in 25g. Er moet dus minstens één analyse worden 

verstrekt per te certificeren zending (n=1).  

 

  

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/the-world-animal-health-information-system/old-classification-of-diseases-notifiable-to-the-oie-list-a/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard
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Punt 8.6.: Dit mag worden ondertekend op basis van de in het kader van het meerjarige 

monitoringsplan van het FAVV uitgevoerde monitoring en een controle van de 

samenstelling van het voeder m.b.t. de toevoegingsmiddelen. 

 

Punt 8.7.: Dit kan ondertekend worden op basis van een schriftelijke verklaring van de operator 

waarin verklaard wordt dat het voeder niet behandeld is met ioniserende straling. 

 

Punt 8.8.: Hoewel dat niet is vermeld, moet worden aangenomen dat dit ook geldt voor toegelaten 

en geregistreerde bedrijven. 

 

Punt 8.10.: Dit mag worden ondertekend op basis van de in het kader van het meerjarige 

monitoringsplan van het FAVV uitgevoerde monitoring. 

 

Punt 8.11.: Dit mag worden ondertekend op basis van de door het Federaal Agentschap voor 

Nucleaire Controle uitgevoerde monitoring. 

 


