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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Diervoeders  / Marokko 

 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.MA.02.04 
 

Gezondheidscertificaat voor de invoer in het Koninkrijk van Marokko 
van mengvoeders, voormengsels, toevoegingsmiddelen en 
voedermiddelen, bestemd voor diervoeding 

3 blz 

 
III. Certificatievoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor de invoer in het Koninkrijk van Marokko van mengvoeders, 
voormengsels, toevoegingsmiddelen en voedermiddelen, bestemd voor diervoeding 
 

1. Volgens ONSSA verbiedt de Marokkaanse wetgeving het gebruik van dierlijk meel en dierlijke 
vetten in diervoeding voor landbouwhuisdieren, met uitzondering van vismeel en visolie. Het 
gebruik van andere dierlijke producten is toegestaan. De operator wordt aangeraden de 
betrokken Marokkaanse wetgeving te raadplegen. Het model van certificaat EX.PFF.MA.02.04 
is van toepassing op diervoeders die geen enkel spoor van dierlijk meel bevatten (zie verklaring 
2.6. op het certificaat). Voor diervoeders voor honden en katten is een ander meer specifiek 
model van certificaat van kracht. Indien een operator diervoeders die vismeel bevatten wenst 
uit te voeren naar Marokko, kan hij bij het FAVV een aanvraag indienen voor het uitwerken van 
een aangepast model van certificaat. 

 
2. Zoals vermeld in de eerste voetnoot van het certificaat mag voor voedermiddelen die conform 

zijn aan de EU reglementering, het gezondheidscertificaat vervangen worden door een 
handelsdocument dat vermeldt dat het product bestemd is voor diervoeding en het vrij van 
verkoop is in België. 
 

3. Punt I.4.: hier moet de naam en het adres vermeld worden van de provinciale controle-eenheid 
die bevoegd is voor de plaats van lading van de zending (zie punt I.11.). 
 

4. Punt I.7.: hier dient de ISO-code van het land van waaruit geëxporteerd wordt, vermeld te 
worden (= BE). 
 

5. Onder punt I.9. van het certificaat dienen de gegevens van het Belgisch bedrijf van herkomst te 
worden vermeld. Indien het bedrijf niet beschikt over een erkenning, moet het toelatings- of 
registratienummer van het bedrijf vermeld worden. 
 

6. Punt I.12.: hier dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden: “Date prévue 
JJ/MM/AAAA” 
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7. Onder I.19. van het certificaat dient bij productie-inrichting het erkennings-, toelatings- of 
registratienummer van de productie-inrichting vermeld te worden, alsook de ISO-code van het 
land van oorsprong. Indien de zending meer dan één lot omvat, dienen de gegevens vermeld 
te worden in bijlage (EX.PFF.MA.02.04 annexe/bijlage). Op het certificaat dient in dergelijk 
geval onder I.19. de vermelding “voir annexe” vermeld te worden. Indien de aanvraag voor 
certificering gebeurt via BeCert: ingeval de zending meer dan 9 verschillende producten bevat, 
dient de informatie van de producten opgenomen te worden in meerdere exemplaren van de 
bijlage (EX.PFF.MA.02.04 annexe/bijlage) en dienen deze exemplaren van de bijlage in de 
applicatie BeCert toegevoegd te worden. 

 
8. Verklaring 2.1., 2.2. en 2.3. van het certificaat kunnen ondertekend worden: 

- voor diervoeders die werden geproduceerd in België: op basis van de erkenning, toelating 
of registratie van de productie-inrichting in het kader van verordening (EG) nr. 183/2005;  

- voor diervoeders die niet in België werden geproduceerd: op basis van het bewijs dat het 
productiebedrijf erkend en/of geregistreerd is in het land van oorsprong (bewijs te leveren 
door de exporteur aan de hand van bijvoorbeeld de lijst met erkende en/of geregistreerde 
bedrijven op de website van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong of aan de 
hand van een erkenningsakte van het productiebedrijf die geldig was op het moment dat de 
diervoeders werden geproduceerd). 

 
9. Verklaring 2.4. is enkel van toepassing voor diervoeders die in de Europese Unie werden 

geproduceerd en moet worden geschrapt indien de diervoeders niet werden geproduceerd in 
de Europese Unie.  
 
Verklaring 2.5. is enkel van toepassing voor diervoeders die in derde landen werden 
geproduceerd en dient te worden geschrapt indien de voeders in de Europese Unie werden 
geproduceerd.  
 
Verklaring 2.4., of in voorkomend geval verklaring 2.5., van het certificaat kan enkel ondertekend 
worden voor producten die:  
- ofwel voldoen aan de van kracht zijnde Europese en Belgische wetgeving inzake 

diervoeders, met uitzondering van etiketteringsvoorschriften. Producten bestemd voor de 
uitvoer naar een derde land dienen qua etikettering te voldoen aan de voorschriften van het 
land van bestemming. Deze etiketteringsvoorschriften kunnen verschillen van de 
voorschriften vastgelegd in Europese en/of Belgische regelgeving. 

- ofwel geregistreerd zijn in Marokko. In voorkomend geval dient de operator aan de 
certificerende agent de nodige bewijzen voor te leggen dat de producten geregistreerd zijn 
in Marokko. Dit kan bijvoorbeeld door een officieel schrijven of een afdruk van de website 
van het ONSSA, waarin de registratie bevestigd is. Het document dient in het Engels of één 
van de Belgische landstalen te zijn, indien dit niet het geval is, dient een beëdigde vertaling 
toegevoegd te worden. 
 

10. Verklaring 2.6. van het certificaat kan ondertekend worden op basis van de in het kader van het 
meerjarige monitoringsplan van het FAVV uitgevoerde monitoring en het autocontrolesysteem 
van het bedrijf (de aanwezigheid van dierlijk meel (inclusief vismeel) moet opgenomen zijn in 
de risicoanalyse ter bepaling van de te nemen preventieve maatregelen en voor het vastleggen 
van de nodige verificaties; de maatregelen en verificaties die beschreven zijn in het 
autocontrolesysteem moeten geïmplementeerd zijn). De operator dient bij zijn aanvraag aan te 
tonen dat dierlijk meel als parameter werd opgenomen in de gevarenanalyse van zijn HACCP 
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op het moment van productie of, in voorkomend geval, op het moment van levering. Indien de 
operator dit niet kan aantonen, dient hij voor elk lot een analyserapport voor te leggen aan de 
certificerende agent van microscopische analyse op de aanwezigheid van dierlijk meel, waarbij 
de analyses dienen te zijn uitgevoerd in een hiertoe door het FAVV erkend laboratorium. 
 

11. Verklaring 2.7. op het certificaat kan ondertekend worden op basis van de in het kader van het 
meerjarige monitoringsplan van het FAVV en de door het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle uitgevoerde monitoring.  
 

12. Voor diervoeders met ingrediënten afkomstig van gevogelte dient, indien Marokko beperkingen 
oplegt in verband met gevallen van aviair influenza, aan het certificaat EX.PFF.MA.02.04 een 
bijlage te worden toegevoegd die de volgende verklaring bevat: “De diervoeders met 
ingrediënten afkomstig van gevogelte (gevogelteproducten en eiproducten) en/of hun 
ingrediënten afkomstig van gevogelte (gevogelteproducten en eiproducten) hebben een 
behandeling ondergaan om het influenza virus te inactiveren, in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de WOAH.”  
De aanbevelingen zijn beschikbaar op de website van de WOAH.  
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om te verifiëren of Marokko beperkingen oplegt 
voor de producten die hij wenst te exporteren en om in voorkomend geval dit te melden bij zijn 
aanvraag tot certificering. 
 
Indien de behandeling uitgevoerd werd in België, dient de operator aan de certificerende agent 
een kopie van het productieproces voor te leggen die aantoont dat de voeders en/of hun 
ingrediënten afkomstig van gevogelte een behandeling in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de WOAH ondergaan hebben. 
Indien de behandeling uitgevoerd werd in een ander land dan België dient d.m.v. een pre-
export-certificaat aangetoond te worden dat aan de in de bijlage vermelde verklaring is voldaan. 
 
Het model voor de bijlage is op de website van het FAVV gepubliceerd.  
In het vak “certif. nr.” van de bijlage dient het certificaatnummer ingevuld te worden dat wordt 
toegekend aan de bijlage en dat verschillend is van het nummer in het vak “certif. nr.” van het 
bijhorende certificaat EX.PFF.MA.02.04. In het vak “Bijkomende certificering voor” van de 
bijlage dient het certificaatnummer van het bijhorende certificaat EX.PFF.MA.02.04 vermeld te 
worden. 

 
13. Het gezondheidscertificaat en de bijlage (indien van toepassing) dienen te worden ondertekend 

door dezelfde certificerende agent. 
 

https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_avian_influenza_viruses.htm
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