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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Additieven, voormengsels, 
mengvoeders of voeders voor 
gezelschapsdieren 

/ Ecuador 

 
II. Context 
 
Volgens de Ecuadoraanse wetgeving vallen diervoeders (additieven, voormengsels en mengvoeders) 
onder de benaming “Producten bestemd voor veterinair gebruik”. De bevoegde overheid van Ecuador 
(AGROCALIDAD) heeft verduidelijkt dat voedermiddelen buiten de scope van deze wetgeving vallen. 
 
Volgens de wetgeving van Ecuador (Technical Resolution No. 003 en Technical Resolution No. 123) is de 
invoer van producten bestemd voor veterinair gebruik alleen toegestaan vanuit landen en bedrijven die 
door Ecuador zijn goedgekeurd. België is één van de goedgekeurde landen, zodat Belgische bedrijven 
kunnen exporteren voor zover ze zelf door Ecuador zijn goedgekeurd. 
 
AGROCALIDAD publiceert op hun website een lijst van bedrijven die geëvalueerd en goedgekeurd zijn om 
te exporteren naar Ecuador: https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39122 (selecteer het tabblad 
"Registro de Empresas y Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura", en klik op de knop 
"Proveedores habilitados para exportar al Ecuador PV"). 
 
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de uitvoer van producten bestemd voor veterinair gebruik naar Ecuador 
en die niet geregistreerd zijn, moeten het proces van goedkeuring starten. Meer informatie over dit 
goedkeuringsproces is te vinden in de "Manual para el registro de empresas y productos de uso 
veterinario" die ook kan worden geraadpleegd op de website van AGROCALIDAD: 
https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39122 (selecteer het tabblad "Registro de Productos" en klik op 
de knop "Resolución 003"). 
 
Om het goedkeuringsproces te starten dient de operator de ingevulde vragenlijst "Anexo 3 - Formato de 
solicitud para habilitación de plantas en el exterior" « Anexo 4 – Modelo de solicitud para habilitación de 
fabricantes en el exterior » naar AGROCALIDAD te sturen. De vragenlijst is beschikbaar op de website 
van AGROCALIDAD : https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39122 (selecteer het tabblad "Registro 
de Empresas y Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura", en klik op de knop "Anexo 4"). 
 
Deze instructiebundel bevat de nodige informatie om de bedrijfsspecifieke vragenlijst “Anexo 3 – Formato 
de solicitud para habilitación de plantas en el exterior” « Anexo 4 – Modelo de solicitud para habilitación 
de fabricantes en el exterior » in te vullen. Indien de operator een verschil opmerkt tussen de vragenlijst 
en de versie die beschikbaar is in deze instructiebundel, dient de operator zijn Lokale Controle-Eenheid 
(LCE) hiervan op de hoogte brengen. 
 
Zowel producerende als exporterende inrichtingen dienen de ingevulde vragenlijst van “Anexo 3 – Formato 
de solicitud para habilitación de plantas en el exterior” « Anexo 4 – Modelo de solicitud para habilitación 
de fabricantes en el exterior » in te dienen. 
 
 
 
 
 

https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39122
https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39122
https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39122
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III. Anexo 34 – Vereiste informatie 
ANEXO 4 

MODELO DE SOLICITUD PARA HABILITACIÓN DE FABRICANTES EN EL EXTERIOR 

Aandacht:  
• De administratieve gegevens van de Belgische inrichtingen dienen overeen te stemmen met de 

gegevens in FOODWEB. 
• Bij het gebruik van afkortingen, dient een verklaring van de afkortingen in het dossier te worden 

opgenomen. 
 

1. Información General. 
1.1. Información del establecimiento fabricante en el exterior Algemene informatie over de 

producerende inrichting. Indien het dossier een exporterende inrichting betreft en er meerdere 
producerende inrichtingen betrokken zijn, dienen de gegevens per producerende inrichting vermeld 
te worden. 

a. Nombre Naam 
b. País y Dirección Land en adres 
c. Teléfono y Correo electrónico Telefoon en email 
d. Tipo de productos veterinarios que desea exportar de acuerdo a la siguiente clasificación: 

farmacológicos, biológicos, alimentos y suplementos alimenticios, alimentos medicados y 
suplementos medicados, sales minerales, premezclas y núcleos, aditivos alimentarios, 
cosméticos, kits y material de diagnóstico, snacks, antisépticos, desinfectantes, 
sanitizantes, plaguicidas de uso veterinario. Aard van de uit te voeren producten vermelden 
volgens de vermelde klassificatie vb. “Alimentos y suplementos alimenticios”, “alimentos 
medicados y suplementos medicados”, “premezclas y núcleos”, “aditivos alimentarios” of “snacks”. 

 
1.2. Información del establecimiento exportador (la información puede coincidir con el 

establecimiento fabricante): Algemene informatie over de exporterende inrichting. Indien het 
dossier een producerende inrichting betreft en er meerdere exporterende inrichtingen betrokken zijn, 
dienen de gegevens per exporterende inrichting vermeld te worden. 

a. Nombre Naam 
b. País y Dirección Land en adres 
c. Teléfono y Correo electrónico Telefoon en email 
 

En el caso que el fabricante y exportador correspondan a empresas diferentes, se debe presentar el 
contrato de elaboración (maquila) para productos veterinarios. Indien de producent en de exporteur 
verschillende inrichtingen zijn, moet het contract inzake de productie van de betrokken diervoeders worden 
voorgelegd. 

1.3. Información del Responsable Técnico o Jefe de control de calidad del fabricante en el exterior 
Informatie van de technisch of kwaliteitsmanager van de producerende inrichting. 

a. Nombre: Naam 
b. Profesión: Functie 
c. Correo electrónico: Email 
 

1.4. Información del Responsable Legal del fabricante en el exterior Informatie van de wettelijke 
vertegenwoordiger van de producerende inrichting. 

a. Nombre: Naam 
b. Correo electrónico: Email 
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2. Certificaciones del establecimiento fabricante 
a. Certificado de habilitación del establecimiento como fabricante en el país de origen. de 

Engelstalige erkennings-/toelatingsbrief van het FAVV als bijlage toevoegen + verwijzen naar deze 
bijlage (“Zie bijlage 1”). 

b. Certificado o acreditación de calidad: BPM, HACCP, FAMI-QS, etc. Vb. FCA of GMP-
certificaat als bijlage toevoegen + verwijzen naar deze bijlage (“Zie bijlage 2”). 

3. Información del establecimiento fabricante 
a. Organigrama de empresa Een organigram van het personeel van de producerende inrichting 

toevoegen, waarin de structuur van het bedrijf wordt weergegeven met eventueel het aantal 
personeelsleden of voltijds equivalenten. 

b. Nombre de los servicios oficiales que regulan productos veterinarios De naam van de 
officiële regelgevende diensten toevoegen voor de veterinaire producten die de fabriek fabriceert. 

 
IV. Modaliteiten voor het opstellen en het overmaken van het dossier aan AGROCALIDAD 
 
De operator dient de vragenlijst correct in te vullen en ervoor te zorgen dat deze ter evaluatie aan de bevoegde 
overheid van Ecuador wordt overgemaakt. Hoewel de vragenlijst in het Engels kan worden ingevuld, wordt de 
operator aangeraden deze in het Spaans op te stellen om over te maken aan AGROCALIDAD. 

 
V. Gezondheidscertificaat 
 
Uitvoer naar Ecuador is mogelijk met het gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, 
mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong 
(EX.PFF.AA.06.03) en het gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 
toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong (EX.PFF.AA.15.01). 
 
Voor toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders kan een gezondheidscertificaat slechts worden 
afgeleverd voor bedrijven die voorkomen op de lijst vermeld onder punt II. van deze instructiebundel.  


