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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Diervoeders zonder enig 
product van dierlijke oorsprong 

 Madagaskar 

 
II. Niet onderhandeld certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.MG.02.01 
 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, 
mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig 
product van dierlijke oorsprong 

3 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 
toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong 
 

1. Het hierboven vermelde certificaat werd niet met de bevoegde autoriteit van Madagaskar 
onderhandeld en is dus niet door deze autoriteit gevalideerd. Het certificaat kan enkel op risico 
van de exporteur worden afgeleverd. De operator dient zijn aanvraag voor het bekomen van 
het certificaat te richten aan de bevoegde lokale controle-eenheid, samen met de ingevulde en 
ondertekende verklaring zoals deze beschikbaar is in aanverwant document 4 van de instructie 
“Certificering voor de uitvoer van diervoeders”. 

 
2. Een sanitaire invoertoelating (“autorisation sanitaire d’importation” niet te verwarren met “permis 

d’importation”) van de bevoegde autoriteit van Madagaskar (Direction des Services 
Vétérinaires) is vereist voor de invoer van diervoeders zonder enig product van dierlijke 
oorsprong in Madagaskar. 
De sanitaire invoertoelating vermeldt welke verklaringen dienen opgenomen te zijn in het 
gezondheidscertificaat dat de zending vergezelt.  

 
De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat een geldige sanitaire 
invoertoelating voor te leggen en dient de verklaringen zoals gevraagd op de sanitaire 
invoertoelating op te nemen als bijkomende certificering onder punt 6 van het model van 
certificaat voor de uitvoer van diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 
toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong 
(EX.PFF.MG.02.01). De operator dient bij zijn aanvraag tevens de nodige bewijzen te voegen 
die aantonen dat aan de gevraagde verklaringen is voldaan. 
 
Het nummer van de sanitaire invoertoelating moet op het certificaat worden vermeld in het vak 
voor bijkomende certificering (vak 6.). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/diervoeders/default.asp
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