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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Onbehandelde voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong in natuurlijke 

staat die bestemd zijn voor diervoeding 

/ Marokko 

 

II. Niet onderhandeld certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.MA.06.01 

 

Veterinair gezondheidscertificaat voor de invoer in het koninkrijk 

Marokko van onbehandelde voedermiddelen van plantaardige 

oorsprong in natuurlijke staat die bestemd zijn voor diervoeding uit 

België  

3 blz. 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Veterinair gezondheidscertificaat voor de invoer in het koninkrijk Marokko van onbehandelde 

voedermiddelen van plantaardige oorsprong in natuurlijke staat die bestemd zijn voor 

diervoeding uit België 

 

1. Het hierboven vermelde certificaat is een model dat werd opgesteld op basis van het model dat 

door de bevoegde overheid van Marokko werd gestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de 

operator zich ervan te vergewissen dat de versie die ter beschikking wordt gesteld door het 

FAVV wel degelijk de versie is die Marokko wenst te ontvangen.  

 

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 

beschikbaar in aanverwant document 4 van de instructie “Certificering voor de uitvoer van 

diervoeders”. 

 

2. Zoals in de eindnoten van het certificaat is aangegeven, zijn de producten die met dit certificaat 

kunnen worden uitgevoerd voedermiddelen die werden verkregen door middel van gewone 

landbouwtechnische procédés: dorsen, zeven, pellen, drogen, kiemen (vb. gerst, maïs, soja, 

katoenzaad, haver,...), alsook stro en hooi. Dit certificaat kan dus niet afgeleverd worden voor 

producten die andere grondstoffen bevatten dan de hierboven genoemde of die een 

warmtebehandeling hebben ondergaan, tenzij de operator een officiële mededeling van de 

bevoegde autoriteit van Marokko voorlegt waarin staat dat dit certificaat voor deze producten 

vereist is. 

 

3. Onder punt 1.4 van het certificaat moet de naam vermeld worden van de lokale controle-

eenheid die bevoegd is voor de plaats van lading van de zending (zie punt 1.11). 

 

4. Onder punt 1.7 dient de naam en de ISO-code van het land waar de producten werden 

vervaardigd te worden vermeld. 

 

5. Onder punt 1.9 moeten de gegevens van het Belgische bedrijf van herkomst worden vermeld.  

 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/diervoeders/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/diervoeders/
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6. Onder punt 1.12 dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden: 

“DD/MM/YYYY”. 

 

7. Verklaring 2.1 kan ondertekend worden op basis van een controle van de vrije status van België. 

Voor het controleren van de dierziektestatus: zie instructie “Controle van dierziektestatussen 

(IB.Ziekten.01)”. 

 

8. Verklaring 2.2 kan ondertekend worden op basis van een controle van de vrije status van België 

(eerste deelverklaring) of indien België niet vrij is van aviaire influenza, de vrije status van het 

land waar de producten werden geoogst (tweede deelverklaring). Voor het controleren van de 

dierziektestatus: zie instructie “Controle van dierziektestatussen (IB.Ziekten.01)”.  

 

Indien de tweede deelverklaring van toepassing is en de producten niet in België werden 

geoogst, is een pre-exportcertificaat vereist, waarop door de bevoegde overheid van het land 

van oorsprong wordt verklaard dat aan de vereiste zoals beschreven in de tweede 

deelverklaring is voldaan. Voor de modaliteiten inzake pre-certificering: zie instructie “Pre-

attestatie en pre-certificering (IB.AA.PA-PC)”. 

 

9. Verklaringen 2.3 en 2.4 kunnen ondertekend worden op basis van de Europese wetgeving. 

 

10. Verklaringen 2.5 en 2.6 kunnen ondertekend worden op basis van een verklaring op erewoord 

van de operator dat aan deze verklaringen is voldaan. 

 

11. Verklaring 2.7 kan ondertekend worden, voor producten die in België werden geoogst, op basis 

van de in het kader van het meerjarige monitoringsplan van het FAVV uitgevoerde monitoring 

en van de door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle uitgevoerde monitoring. 

 

Indien de producten niet in België werden geoogst, is een pre-exportcertificaat vereist, waarop 

door de bevoegde overheid van het land van oorsprong wordt verklaard dat aan de vereiste 

zoals beschreven in verklaring 2.7. is voldaan. Voor de modaliteiten inzake pre-certificering: zie 

instructie “Pre-attestatie en pre-certificering (IB.AA.PA-PC)”. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
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