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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Diervoeders (mengvoeders, 
toevoegingsmiddelen en 
voormengsels) uitgezonderd visvoeder 

 Noord-Macedonië 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.MK.01.02 
 

Veterinair gezondheidscertificaat voor voeder bestemd voor invoer 
in de Republiek Macedonië 

4 blz 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Veterinair gezondheidscertificaat voor voeder bestemd voor invoer in de Republiek Macedonië 
 
1. De wetgeving van de Republiek Macedonië werd gewijzigd door de publicatie van een “Book of 

Rules on the format and content of veterinary-health certificate accompanying the consignment 
during import of feed into Republic of Macedonia – Official Gazette of the Republic of 
Macedonia 138/110”.  
 
De algemene modellen van het FAVV mogen niet langer worden gebruikt. Noord-Macedonië 
integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt bij invoer de Europese 
eisen op. Er worden in dat verband een hele reeks certificaatmodellen voorgesteld. In punt IV. 
van deze instructiebundel bevindt zich een lijst van de certificaatmodellen die in de wetgeving 
van de Republiek Macedonië zijn opgenomen voor dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten.  
 
Daarnaast is er in de wetgeving van de Republiek Macedonië ook een algemeen certificaatmodel 
voor diervoeder opgenomen: “Veterinair gezondheidscertificaat voor voeder bestemd voor invoer 
in de Republiek Macedonië”. Dit model van certificaat mag niet worden gebruikt voor de onder 
punt IV. vermelde dierlijke bijproducten en afgeleide producten waarvoor een specifiek 
certificaatmodel bestaat. Als een operator daar commercieel belang bij heeft, kan hij bij het 
FAVV een aanvraag indienen om één van die specifieke modellen verder uit te werken. 
  
Het algemeen certificaatmodel voor diervoeder mag ook niet gebruikt worden voor visvoeder 
waarvoor een specifiek model van certificaat werd overeengekomen met de bevoegde 
overheid van Noord-Macedonië (EX.PFF.MK.02.02). 
 
Een veterinair gezondheidscertificaat is niet vereist voor voedermiddelen van louter plantaardige 
oorsprong bestemd voor diervoeding zoals tarwe, maïs, enz. 
Die producten moeten echter wel voorzien zijn van een fytosanitair certificaat als dat voor het 
betreffende product vereist is. Dat geldt eveneens voor voeder voor gezelschapsdieren op basis 
van uitsluitend plantaardige producten, zoals sommige voeders voor vogels. 
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2. De hierna weergegeven interpretatie van de eisen is het resultaat van een akkoord met Noord-
Macedonië dat werd bevestigd in de brief van het “Food and Veterinary Agency” met nr.11-2167/2 
van 09/05/2012. 

3. De bevoegde autoriteit van Noord-Macedonië eist dat alle punten van 8.1. tot en met 8.13. 
worden gecertificeerd voor mengvoeders. 

Voor toevoegingsmiddelen en voormengsels van plantaardige en/of minerale oorsprong 
moeten alleen punten 8.1. en 8.7. tot en met 8.13. worden gecertificeerd. De andere punten 
zijn niet van toepassing op deze producten en moeten worden doorgehaald met paraaf en 
stempel van de certificerende agent. Het feit dat bij de formulering van sommige vitaminen een 
product als gelatine, of een product afkomstig van lanoline, kan worden gebruikt heeft niet tot 
gevolg dat zij door de Noord-Macedonië worden beschouwd als vitaminen die producten van 
dierlijke oorsprong bevatten. 

Voor toevoegingsmiddelen en voormengsels die producten van dierlijke oorsprong bevatten 
moeten alle punten van 8.1. tot en met 8.13. worden gecertificeerd.  

4. Hierna volgt enige toelichting bij een aantal punten van het certificaatmodel voor diervoeders: 

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 de certificerende agent het 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 (zie instructie over “Controle van dierziektestatussen”).:  

- 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 8.3.: Dit punt moet als volgt worden begrepen: de certificerende agent verklaart dat 

“Het diervoeder of de grondstoffen van dierlijke oorsprong afkomstig zijn uit 
provincies (regio’s) waar sedert ten minste 1 jaar geen miltvuur is gemeld.” 

 Het FAVV zal de gezondheidsstatus controleren van de regio waar het diervoeder 
is geproduceerd (zie instructie over “Controle van dierziektestatussen”): 

- Indien het diervoeder in België is geproduceerd, kan de status worden 
gecontroleerd op de website van het FAVV.  

https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases/old-classification-of-diseases-notifiable-to-the-oie-list-a/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
Van Nerum Ilse
Kunnen we hier niet beter verwijzen naar de algemene instructie inzake het controleren van de dierziekte statushttps://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
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- Indien het diervoeder in andere lidstaten is geproduceerd, kan de status 
gecontroleerd worden op de website van de OIE (informatie vermeld onder 
“Animal Health Situation” en “Reported disease events”).  

  
Punt 8.4.: Volgens verklaring 8.4. mogen de diervoeders geen verwerkte dierlijke eiwitten, 

gesmolten vetten en andere dierlijke eiwitten bevatten, met uitzondering van:  
- Vismeel in voeders voor niet-herkauwers; 
- Melk en melkproducten in diervoeders; 
- Bloedmeel afkomstig van niet-herkauwers in visvoeders.  

 
Krachtens verordening (EG) nr.1069/2009 en verordening (EG) nr. 999/2001 
mogen sommige afgeleide bijproducten van categorie 3 worden gebruikt in 
diervoeding die niet vermeld worden in de uitzonderingen van verklaring 8.4. 
Alhoewel het gebruik in de EU is toegestaan, is het niet mogelijk om deze 
producten met het betrokken certificaat uit te voeren. Het betreft meer specifiek 
diervoeders die afgeleide bijproducten van categorie 3 bevatten die vallen onder 
het verbod van 8.4. en die niet zijn vermeld in de uitzonderingen van 8.4.1. tot 
8.4.3. van het certificaat, hoofdzakelijk gesmolten vetten, eiproducten, collageen, 
gehydrolyseerde eiwitten, dicalciumfosfaat, tricalciumfosfaat, gelatine en 
bloedproducten van niet herkauwers. Visolie kan beschouwd worden als een 
specifiek afgeleid product dat niet valt onder het verbod van 8.4.  

 
Punt 8.6.: Met betrekking tot de garanties waarvan sprake in dit punt, namelijk dat “Het 

voeder microbiologisch geschikt is, wat wordt bevestigd door analyseresultaten 
van een erkend laboratorium van het land van herkomst” is de eis dat die 
analyses worden uitgevoerd per lot voordat de zending werd gecertificeerd. Er 
moeten dus ten minstens twee analyses worden verstrekt per te certificeren lot.  
De conformiteit in verband met Clostridium perfrigens in 1 g zal aanvaard worden 
wanneer de analyse de volledige afwezigheid aangetoond heeft op basis van 
n=5, c=0, m=0 en M=0. 
De conformiteit in verband met salmonella in 50 g zal aanvaard worden wanneer 
de analyse de volledige afwezigheid aangetoond heeft op basis van n=5, c=0, 
m=0 en M=0. 
De Noord- Macedonië heeft aanvaard dat deze garanties op een te bepalen 
monitoring gesteund zullen kunnen worden, vanaf 1/01/2013. Het FAVV 
publiceert de lijst van goedgekeurde sectorale plannen op zijn website. 

 
Punt 8.7.: 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 8.8.: Dit mag worden ondertekend op basis van een schriftelijke verklaring van de 

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

 
Punt 8.9.: Hoewel dat niet is vermeld moet worden aangenomen dat dit ook geldt voor 

toegelaten en geregistreerde bedrijven. 
 

https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard
http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/export/default.asp
Van Nerum Ilse
idem
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Punt 8.11.: Dit mag worden ondertekend op basis van de in het kader van het meerjarige 
monitoringsplan van het FAVV uitgevoerde monitoring. 

 
Punt 8.12.: Dit mag worden ondertekend op basis van de door het Federaal Agentschap 

voor Nucleaire Controle uitgevoerde monitoring. 
 

IV. Andere certificaatmodellen 
 

Lijst van de in het Engels beschikbare certificaatmodellen voor de Republiek Macedonië: 
1. For processed animal proteins1, not intended for human consumption, including mixtures and 

products other than petfood containing such protein, for dispatch to of or for transit through the 
Republic of Macedonia 

2. For milk and milk-based products, which have undergone a single heat treatment and are not 
intended for human consumption, for dispatch to of or for transit through the Republic of 
Macedonia 

3. For heat-treated milk-based products with a Ph reduced to less than 6 not intended for human 
consumption and for dispatch to or for transit through the Republic of Macedonia 

4. For milk and milk-based products, which have undergone a sterilisation or a double heat 
treatment and are not intended for human consumption, for dispatch to or for transit through the 
Republic of Macedonia 

5. For processed petfood other than canned petfood, intended for dispatch to or for transit through 
the Republic of Macedonia 

6. For dogchews intended for dispatch to or for transit through the Republic of Macedonia 
7. For raw petfood for direct sale or animal by-products to be fed to farmed fur animals, intended 

for dispatch to or for transit through the Republic of Macedonia 
8. For animal by-products for the manufacture of petfood, intended for dispatch to or for transit 

through the Republic of Macedonia 
9. For canned petfood intended for dispatch to or for transit through the Republic of Macedonia 
10. For flavoring innards for use in the manufacture of pet food, intended for dispatch to or for transit 

through the Republic of Macedonia 
11. For blood products not intended for human consumption that could be used as feed material, 

intended for dispatch to or for transit through the Republic of Macedonia 
12. For fish oil intended for human consumption to be used as feed material or for technical 

purposes, intended for dispatch to or for transit through the Republic of Macedonia 
13. For rendered fats not intended for human consumption to be used as feed material or for 

technical purposes, intended for dispatch to or for transit through the Republic of Macedonia 
14. For gelatine and collagen not intended for human consumption to be used as feed material or 

for technical purposes, intended for dispatch to or for transit through the Republic of Macedonia 
15. For hydrolysed protein, dicalcium phosphate and tricalcium phosphate not intended for human 

consumption to be used as feed material or for technical purposes, intended for dispatch to or 
for transit through the Republic of Macedonia 

16. For fat derivatives not intended for human consumption to be used as feed material or for 
technical purposes, intended for dispatch to or for transit through the Republic of Macedonia 

17. For egg products not intended for human consumption to be used as feed material or for 
technical purposes, intended for dispatch to or for transit through the Republic of Macedonia 
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