
Diervoeders IB.PFF.MY.01.01 Maleisië 
Januari 2023 

 

 
I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Voeder voor gezelschapsdieren 
dat producten van dierlijke 
oorsprong bevat 

2309.10, 2309.90 Maleisië 

 
II. Niet onderhandeld certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.MY.01.01 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van voeder voor 
gezelschapsdieren 

4 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor de uitvoer van voeder voor gezelschapsdieren 
 

1. De Maleisische wetgeving inzake invoer van voeders voor gezelschapsdieren naar Maleisië kan worden 
geraadpleegd via volgende weblink: https://www.dvs.gov.my onder de rubriek Import/Export > Import > Animal 
Products (“Produk Haiwan”) > Pet Food (“Makanan Haiwan Kessayangan”)> All Countries (“Semua Negara”). 
De operator dient om zijn producten te kunnen uitvoeren, te beschikken over een invoervergunning van de 
“Malaysian Quarantine and Inspection Services (MAQIS). De verklaringen in het huidige certificaat 
EX.PFF.MY.01.01 zijn identiek aan deze vermeld in het document “Regulations for the importation of pet food 
into Malaysia, versie 20 November 2013 (geconsulteerd op 25/07/2022). Het is de verantwoordelijkheid van 
de operator om na te gaan dat op het moment van aanvraag van het certificaat, het model van certificaat 
EX.PFF.MY.01.01 nog steeds overeenstemt met de invoervergunning. 
 

2. Verklaring 2.1 kan ondertekend worden voor voeder voor gezelschapsdieren dat werd geproduceerd in een 
Belgisch overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf voor de vervaardiging van voeder 
voor gezelschapsdieren. 
 

3. In verklaring 2.2 dienen de diersoorten van de dierlijke grondstoffen die gebruikt werden voor de productie van 
het voeder voor gezelschapsdieren aangeduid te worden. Echter omdat  België niet vrij is van scrapie, mag 
volgens verklaring 2.3 voeder dat geëxporteerd wordt vanuit België geen producten afkomstig van rundvee, 
buffels, rendieren, schapen en geiten bevatten. De verklaring kan ondertekend worden op basis van de 
erkenning van de producent van het voeder voor gezelschapsdieren. De operator dient aan de certificerende 
agent een lijst voor te leggen met de naam van de dierlijke ingrediënten in het voeder voor gezelschapsdieren 
en vermelding van de diersoort. 
 

4. Verklaring 2.4 kan ondertekend worden indien er geen beschermings- en bewakingszones m.b.t. hoog 
pathogene aviaire influenza en mond-en-klauwzeer in België van toepassing zijn op het moment van 
certificering. Dit kan gecontroleerd worden op de website van het FAVV. Indien er wel beschermings- en 
bewakingszones van toepassing zijn op het moment van certificering kan de verklaring ondertekend worden 

https://www.dvs.gov.my/
https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp


Diervoeders IB.PFF.MY.01.01 Maleisië 
Januari 2023 

 

indien de producerende inrichting van het te exporteren diervoeder niet in de 10 km bewakingszone ligt. Op 
de website van de WOAH-OIE bevindt zich voor elke uitbraak van hoog pathogene aviaire influenza in het 
document “report” de plaats van uitbraak. De wijze waarop de rapporten kunnen geraadpleegd worden is 
vermeld in de IB.ZIEKTEN.01. Met deze informatie kan nagegaan worden of de producerende inrichting in de 
10 km bewakingszone ligt. 

 
5. Voor verklaring 2.5 dient gegarandeerd te worden dat de toegepaste methode het hoog pathogene aviaire 

influenzavirus inactiveert. Verklaring 2.5 kan ondertekend worden indien de diervoeders en/of de ingrediënten 
van pluimvee een hittebehandeling ondergaan hebben in overeenstemming met de aanbevelingen van de 
WOAH-OIE. Voor verklaring 2.6 dient aangetoond te worden dat het voeder voor gezelschapsdieren een 
behandeling van 30 min bij een kerntemperatuur van 70°C ondergaan heeft of een minstens equivalente 
methode. Indien de operator een equivalente behandeling wenst toe te passen, dienen de tijd/temperatuur-
combinatie hiervan aan de certificerende agent overgemaakt te worden. Het FAVV zal dan beoordelen of deze 
methode equivalent is. Indien voldaan is aan de voorwaarde van 30 min 70°C is ook voldaan aan verklaring 
2.5 behalve in geval van gedroogd eiwit (zie aanbevelingen WOAH-OIE). De operator dient een kopie van het 
productieproces voor te leggen aan de certificerende agent, die aantoont dat aan de bovenvermelde 
voorwaarde is voldaan.  

 
De voorwaarden m.b.t. de hittebehandeling gelden eveneens voor gesmolten vet of andere producten van 
dierlijke oorsprong die na extrusie nog op de voeders worden aangebracht. De operator dient aan de 
certificerende agent de nodige bewijzen voor te leggen dat aan deze voorwaarde is voldaan. De volgende 
documenten dienen te worden voorgelegd: 
- Indien deze producten geproduceerd werden in België: een kopie van het productieproces van de betrokken 
producten.  
- Indien deze producten in een andere lidstaat geproduceerd werden: 

i. indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens één van de methoden 1 t.e.m. 5 van bijlage 
IV, hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2011:  
ofwel het handelsdocument van de dierlijke bijproducten waarop het nummer van de 
verwerkingsmethode duidelijk vermeld wordt ofwel een certificaat van de bevoegde autoriteit van het 
land van herkomst waarin wordt verklaard dat de dierlijke bijproducten een hittebehandeling met een 
kerntemperatuur van minstens 70°C gedurende minstens 30 min hebben ondergaan;  
ii. indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens een andere methode dan methode 1 t.e.m. 
5 van bijlage IV, hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2011: een certificaat van de bevoegde 
autoriteit van het land van herkomst waarin wordt verklaard dat de dierlijke bijproducten een 
hittebehandeling met een kerntemperatuur van minstens 70°C gedurende minstens 30 min ondergaan 
te hebben.  

- Indien deze producten in een derde land geproduceerd werden: een certificaat van de bevoegde autoriteit 
van het land van herkomst waarin wordt verklaard dat de dierlijke bijproducten een hittebehandeling met een 
kerntemperatuur van minstens 70°C gedurende minstens 30 min ondergaan hebben. 
 
Ingeval van blikvoeder kunnen verklaringen 2.5 en 2.6 ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving en 
de erkenning van de producerende inrichting overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 (Section VIII: 
Bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren ; Producttype = PETC). 
 

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/wahis-portal-animal-health-data/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2018/en_chapitre_avian_influenza_viruses.htm
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2018/en_chapitre_avian_influenza_viruses.htm
https://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
https://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
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6. Verklaringen 2.7 en 2.9 kunnen ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving en de erkenning van de 
producent van de voeders voor gezelschapsdieren overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009. 

 
7. Verklaring 2.8 kan ondertekend worden op basis van een verklaring op erewoord van de operator dat de 

verpakking gesteriliseerd is of nieuw en dat het product luchtdicht verpakt is. 
 

 
IV. Vragenlijst van de bevoegde overheid van Maleisië 
 
Maleisië past voor de goedkeuring van een producerende inrichting voor export van voeder voor gezelschapsdieren 
naar Maleisië een analyse van documenten toe. Hiertoe dient de operator de ingevulde vragenlijst “Application for 
importation of Pet food / Animal Feed into Malaysia” over te maken aan het Department of Veterinary Services (DVS) 
van Maleisië volgens de procedure “Procedures to Import Animal Feed / Feed Additive into Malaysia” (“Prosedur Import 
Makanan Ternakan Ke Malaysia”).  
 
Deze procedure kan geraadpleegd worden via de volgende weblink : https://www.dvs.gov.my onder de rubriek 
Import/Export > Import > Import procedure for feed in Malaysia). In een brief van DVS van juli 2022 wordt vermeld dat 
om te verzekeren dat de informatie die vermeld is in de vragenlijst correct is, deze moet goedgekeurd en ondertekend 
worden door de bevoegde overheid van het exporterende land die toezicht heeft op de activiteiten van de 
producerende inrichting van de voeders voor gezelschapsdieren. Hiervoor dient de operator een inspectiebezoek aan 
te vragen bij zijn LCE. 
 

− Inspectiebezoek aanvragen en vragenlijst versturen 
 

1. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de laatste beschikbare versie van de vragenlijst aan het 
FAVV te bezorgen bij het aanvragen van een inspectie. Hij kan deze via zijn invoerder opvragen bij DVS. 
Indien de operator of de LCE een verschil opmerkt tussen de vragenlijst en de versie die beschikbaar is in 
deze instructiebundel, dient de Cel Notificaties en Certificering (CNC) van het FAVV hiervan op de hoogte te 
worden gebracht (export@favv-afsca.be). 
 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of de uitgebreidheid van de antwoorden en 
beschrijving van de details in de antwoorden in overeenstemming zijn met de eisen van de bevoegde overheid 
van Maleisië. 

 
3. De operator dient het inspectiebezoek als volgt aan te vragen bij zijn LCE: De operator die een aanvraag voor 

een inspectie wil indienen, dient 1 maand van tevoren contact op te nemen met zijn LCE door een e-mail te 
sturen naar het exportadres van de LCE. Hij voegt bij zijn aanvraag de ingevulde vragenlijst. In onderling 
overleg tussen de LCE en de operator wordt vervolgens een inspectiedatum vastgelegd. Het inspectiebezoek 
wordt gefactureerd aan de operator, zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 10/11/2005 betreffende de 
retributies (meer informatie is beschikbaar in de FAQ betreffende de retributies). Tijdens de inspectie wordt de 
informatie in de vragenlijst gecontroleerd. Na het inspectiebezoek stuurt de operator de definitief ingevulde 
versie van de vragenlijst door naar de LCE, die zal controleren of de verstrekte informatie consistent en 
coherent is met de resultaten van de inspectie. Als alles in orde is, wordt de vragenlijst ondertekend door een 

https://www.dvs.gov.my/dvs/resources/user_1/2020/SPS/UPDATE_JUNE_20_PROCEDURE_TO_IMPORT_ANIMAL_FEED_INTO_MALAYSIA.pdf
https://www.dvs.gov.my/
mailto:export@favv-afsca.be
https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/financiering/retributies/
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officiële dierenarts en teruggestuurd naar de operator of ter plaatse afgegeven. Een kopie van de ingevulde 
en ondertekende vragenlijst wordt bewaard in de LCE.  

 
4. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om zelf de ingevulde en ondertekende vragenlijst naar het 

Department of Veterinary Services (DVS) van Maleisië te versturen.  
 
 

 
− In te vullen vragenlijst 

 
Aandacht:  

• De administratieve gegevens van de Belgische producerende inrichting dienen letterlijk (met 
inbegrip van de hoofdletters en leestekens) 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. 

 

APPLICATION FOR IMPORTATION OF PET FOOD 
INTO MALAYSIA 

 
1. MANUFACTURER’S DETAIL 

 
Company Name:. 

 
Address:  

 
City/State:  

 
Country: BELGIUM 

 
Contact Name/Title:  

Contact number(Tel& Fax):  

Email:  

 

2. IMPORTER’S DETAIL 

Company Name:  
 

Address & Postcode:  
 

City/State:  
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Contact Name/Title:  
 

Contact number (Tel& Fax):  
 

Email:  
 
 

 
3. TYPE OF PRODUCT (please kindly tick (√) the appropriate item) 

 
PET FOOD / ANIMAL FEED 

 
• Wet hermetically sealed 
 
• Dried (kibble) / Mash / Crumble 
 
• Soft moist 
• Others (please specify) …………………………………………… 

 
PET TREAT/SNACK 

 
• Semi moist (soft) 
• Dried (jerky) 
• Chew 

• Others (please specify) 
……………………………………………………………………………………………………
…………… 

 
 

4. EXPORT RECORD 
 

List the countries where the products manufactured in the manufacturing premise have been 
exported;  

Hier dienen de landen vermeld te worden naar dewelke de inrichting exporteert. Dit betreft een 
vermelding van de landen buiten de EU (“countries outside EU:”). Eventueel kunnen ook de EU-lidstaten 
waaraan de onderneming producten levert apart vermeld worden (“EU-countries:”).  

 
 

5. DETAILS OF THE PRODUCT INTEND TO IMPORT 
 

a) List the name of the products how the product is packaged, contained, labelled and sealed: 
(Please attach a list with the same format if the space provided is insufficient) 
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No. Name of product Type of packaging 

   

   

   

   

 
Hier dient de naam van de producten en informatie over de soort verpakking van de diervoeders (vb. 
type en grootte van de verpakking), etikettering (vb. informatie op het etiket) en verpakkingsafdichting vermeld 
te worden. 
 
List the raw materials / ingredients in each product listed in point 5 (a). A separate table is required for 
each product.  

(Please list all raw ingredients below or attach a list if the space is insufficient– please include percentages adding 
up to 100%) 

 
Product Name: ………………………………………………….. 

Raw Materials/ Composition Animal, plant, Species of origin Country of origin 
Ingredients in product microbial, synthetic (e.g. bovine, caprine, avian, 

(e.g. beef, chicken (%) or chemical origin cervidae, fish) 
meat, meat and    

bone meal, blood    
meal, gelatine,    

milk powder, egg,    

kidney, heart)    

     

     

     

     

 

Hier dient voor elk product vermeld in punt 5a de informatie ingevuld te worden volgens het formaat van de  
bovenstaande tabel. Deze informatie dient ingevuld te worden voor alle ingrediënten van het product (dierlijke 
oorsprong, plantaardige oorsprong, microbiologische oorsprong, chemische oorsprong of synthetisch). 
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6. MANUFACTURING PROCESS OF THE PRODUCT 
 

a) Processing flow chart 
(Please provide a flow chart with the details on processing of raw material into finished product for each product 
and supporting documents of the heat treatment)  
 

Hier dient voor elk product vermeld in punt 5a het processchema met procesparameters toegevoegd te worden. 
Indien het proces identiek is voor de verschillende producten, volstaat het om dit erbij te vermelden.  

 
b) Details on heat treatment /pressure treatment 
(If the product has undergone heat/pressure treatment, please provide the details as below;) 

 
Temperature 

 
(°Celcius) 

 
Duration 

 
(minutes or hours) 

 

Pressure 
 

(bars or kilopascals) 

 
Duration 

 
(seconds or minutes) 

 

 
 
 

c) Details on other treatment 
 

If there are any other treatments done during the processing of the product, please state the type of 
the treatment, the relevant parameters and the duration of the treatment. 
e.g. of treatment; filtration, acid or alkali treatment, irradiation, long term maturation etc. 
e.g. of relevant parameters; pH level, radiation dose) and the time the product is maintained at 
these levels. 

 
(Please attach a list with the same format if the space provided is insufficient) 

Type of treatment Parameters Duration (minutes or hours)  
  

   

   

   

 
Indien geen andere behandelingen van toepassing zijn, dient hier “not applicable” vermeld te worden. 

 
d) Packaging 

 
In what type of packaging the product is packaged? (i.e. packed in sterile bags, cans or retail 
bags) (Briefly describe the details below. Additional attachment can be attached if there are sample/photo’s of the 
packaging material) 
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Hier dient vermeld te worden in welk type verpakking en aard van de verpakking de producten verpakt zijn. Een 
staal/foto van het verpakkingsmateriaal kan toegevoegd worden. 

 
e) Storage and segregation of animal protein 

 
If animal proteins are stored or used on site, how are they segregated from other materials? 
(Briefly describe the details below. Additional attachment can be attached if there are standard 
procedures/diagrams/photos) 

 
Hier dient vermeld te worden  waar de dierlijke  proteïnen opgeslaan worden en welke  maatregelen er zijn om 
kruiscontaminatie te vermijden.  Bijkomende info en documentatie kan toegevoegd worden. 
 

f) Transportation of raw materials 
 

How the raw materials are transported to the manufacturing premise. 
(Briefly describe the details below. Additional attachment can be attached if there are standard 
procedures/diagrams/photos) 

Hier dient vermeld te worden hoe de grondstoffen geleverd worden aan de producerende inrichting (bv. via 
gesloten containers). Bijkomende info en documentatie kan toegevoegd worden. 

 
g) Transportation of finished /packaged products 

 
How is the finished/packaged product transported from the manufacturing premise to the place 
of export? 
(Briefly describe the details below. Additional attachment can be attached if there are standard 
procedures/diagrams/photos) 

 
Hier dient vermeld te worden hoe de eindproducten vervoerd worden naar en tijdens de export, bv. in afgesloten 
verpakkingen in afgesloten containers. Bijkomende info en documentatie kan toegevoegd worden. 

 
 

h) Prevention from contamination 
 

Is a system in place to protect the product, during and post-production, from contamination? 
 

(Briefly describe the details below. Additional attachment can be attached if there are standard 
procedures/diagrams/photos) 

 

Hier dient verwezen te worden naar het HACCP-systeem/autocontrolesysteem dat geïmplementeerd wordt om 
contaminatie tijdens productie en na productie te vermijden. Ook kan in het kort een beschrijving gegeven 
worden van de beheersmaatregelen die toegepast worden om contaminatie te vermijden.
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7. QUALITY ASSURANCES AND ACCREDITATION 
 

a) Quality Assurances 
 

List of quality assurance practice/s by manufacturer. (e.g. GMP, HACCP, ISO). Please 
attach the copy of the certificate/s. 

No. List of quality assurance practice No. List of quality assurance practice 

i 
 

iv  

ii  v  

iii  vi  

 
In dit onderdeel dienen de kwaliteitssystemen van de producerende inrichting vermeld te worden.  
Indien het kwaliteitssysteem gecertificeerd werd door een onafhankelijke partij, dient dit vermeld 
te worden en dienen de certificaten in bijlage toegevoegd te worden. Dit kunnen volgende 
documenten zijn: 

− een kopie van de brief opgesteld door de LCE die verklaart dat het autocontrolesysteem 
van de producerende inrichting gevalideerd is of een kopie van het certificaat van 
validatie van het autocontrolesysteem van de producerende inrichting door een OCI;  

− een kopie van een GMP certificaat of een FCA certificaat;  
− kopieën van andere certificaten die bekomen werden na audit van het HACCP-systeem 

van de producerende inrichting door derde partij auditoren. 
 
Ingeval deze documenten niet opgesteld zijn in het Engels dient een vertaling in het Engels door 
een beëdigd vertaler voorzien te worden door de operator. 

 
b) Accreditation 

 
List of accreditation which the manufacturing premise has been awarded at 
national or international level. Please attach the copy of the certificate/s. 

No. List of accreditation No. List of accreditation 

i  iv  

ii  v  

iii  vi  

 
In punt b kunnen de kwaltiteitssystemen van punt a herhaald worden indien het certificaat 
afgeleverd werd door een nationale of internationale onafhankelijke instelling. 
 
 
8. APPROVAL BY COMPETENT VETERINARY AUTHORITY 

 
a) Is the manufacturing premise has been inspected and approved by the relevant 
competent authority 

(please kindly tick (√) the appropriate item) 
 

YES *Please attach a copy of such approval  
 

NO Reason:  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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De producerende inrichting dient erkend te zijn door het FAVV en de optie ja dient aangeduid te 
worden. 
De volgende documenten dienen in bijlage toegevoegd te worden en kunnen door de operator bij 
zijn LCE  aangevraagd worden : 
- Een origineel certificaat bestemd voor de bevoegde autoriteit van Maleisië dat aantoont dat de 

inrichting geregistreerd is door het FAVV (Certificaat van registratie van een inrichting: 
EX.PFF.AA.03.01);  

- Een kopie van de erkenningsbrief opgesteld door de LCE die de activiteiten van de 
producerende inrichting vermeldt. Een vertaling van deze brief in het Engels kan aangevraagd 
worden bij de LCE. 

 
9. ADDITIONAL ATTACHMENTS 

(Please attach the following) 
 

a) Readable label and package sample for each product (front and back). 

Voor dit punt dient verwezen te worden naar de etiketten in bijlage voor elk product vermeld in 
punt 5a. Deze zijn bij voorkeur in het Maleisisch opgesteld maar mogen ook in het Engels zijn. 
 

b) Sample of Veterinary Health Certificate from the competent authority of the exporting 
country. 

 
Voor dit punt dit dient verwezen te worden naar het certificaat EX.PFF.MY.01.01 in bijlage. 

 
c) Certificate of Analysis (COA) for each product. 

 

Voor dit punt dient verwezen te worden naar de analyseverslagen in bijlage die betrekking 
hebben op alle producten vermeld in punt 5a. 
 

d) Certificate of Origin. 
 

Voor dit punt dient het “certificaat van oorsprong” in bijlage toegevoegd te worden. 
Meer informatie over oorsprongscertificaten en hoe deze te bekomen is vermeld op de website 
van de Federatie van de Belgische Kamers van Koophandel. 
 

 

e) Certificate of Free Sale. 
 

Voor dit punt dient verwezen te worden naar het certificaat EX.PFF.AA.04.02 in bijlage dat door 
de operator bij zijn LCE kan aangevraagd worden:  

o Een origineel certificaat bestemd voor de bevoegde autoriteit van Maleisië dat aantoont 
dat de producten vermeld in punt 5a vrij van verkoop zijn in België (Certificaat voor 
registratie van (een) product(en): EX.PFF.AA.04.02). 

 

MANUFACTURERS DECLARATION: 
 

I declare that the information above is true and accurate to the best of my knowledge; 
 

Name 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/EX.PFF.AA.03.01DR_000.pdf
https://belgianchambers.be/nl/zakendoen-in-het-buitenland/certificaten-van-oorsprong/
https://belgianchambers.be/nl/zakendoen-in-het-buitenland/certificaten-van-oorsprong/
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Designation 
 

Company Name 
 

Date 
 

Signature Company stamp 

 
 

VERIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY 
 

I verify that the information above is true and accurate to the best of my knowledge; 
 

Name of official of the 
competent authority 

Federal Agency for the Safety of the Food Chain (FASFC) 

Designation of official of 
the competent authority 

Hier vermelden “official inspector FASFC ” 

Date  

Signature Official stamp 
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