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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN code Land 

Organische meststoffen die 

VDE niet afkomstig van 

herkauwers kunnen bevatten 

3101 Marokko 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat  

   

EX.PFF.AA.07.01 

 

Gezondheidscertificaat voor organische meststoffen die verwerkte 

dierlijke eiwitten niet afkomstig van herkauwers kunnen bevatten 

2 p 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor organische meststoffen die verwerkte dierlijke eiwitten niet 

afkomstig van herkauwers kunnen bevatten 

 

De omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die 

dierlijke bijproducten bevatten verduidelijkt de exportbeperkingen die gelden voor organische 

meststoffen die VDE en/of categorie 2-materiaal bevatten. 

Zoals vermeld in de omzendbrief gelden volgende beperkingen:  

1. De uitvoer van organische meststoffen die VDE van herkauwers bevatten is verboden. 

2. Organische meststoffen die VDE bevatten, dienen minimaal 25% niet-dierlijke ingrediënten te 

bevatten en in verpakkingen van maximaal 50 kg geëxporteerd te worden. 

3. Organische meststoffen die vleesbeendermeel bevatten, dienen minimaal 50% niet-dierlijke 

ingrediënten te bevatten en mogen enkel in verpakkingen van maximaal 50 kg geëxporteerd  

worden. 

4. Organische meststoffen die VDE en vleesbeendermeel bevatten, dienen minimaal 50% niet-

dierlijke ingrediënten te bevatten en mogen enkel in verpakkingen van maximaal 50 kg 

geëxporteerd te worden. 

 

Naast de hierboven vermelde exportbeperkingen gelden nog volgende vereisten:  

✓ Zoals vermeld onder punt 4.4. van het certificaat dienen de organische meststoffen verpakt en 

geconditionneerd zijn in verpakkingen met de vermelding « engrais organiques – l’accès des 

animaux d’élevage aux pâturages et l’utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits 

pendant au moins 21 jours après application ». Deze etiketteringsvereiste geldt bij uitvoer 

naar Marokko voor alle verpakkingen, met inbegrip van organische meststoffen in 

voorverpakte verpakkingen met een gewicht van maximaal 50kg die bestemd zijn voor gebruik 

door de eindgebruiker.  

✓ Zoals vermeld onder punt 4.7.1. van het certificaat dienen de producten te worden verzegeld 

onder toezicht van de bevoegde overheid. Het zegelnummer dient te worden vermeld op het 

gezondheidscertificaat. 

 

https://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/
https://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/

