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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Diervoeders bevattend product 
van dierlijke oorsprong 

 Mauritius 

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

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, 
mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels die producten 
van dierlijke oorsprong bevatten 

3 blz. 

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

1. Het hierboven vermelde certificaat werd niet met de bevoegde autoriteit van Mauritius 
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 invoervergunning van de bevoegde autoriteit van Mauritius (Ministry of Agro-Industry and 

Food Security) is vereist voor de invoer van diervoeders die producten van dierlijke oorsprong 
bevatten in Mauritius. Meer informatie m.b.t. de invoervergunning vindt men op de website van 
de MCCI (Mauritius Chamber of Commerce and Industry): 
https://www.mcci.org/en/inside-mauritius/imports-exports/guide-to-import/  
De invoervergunning vermeldt welke verklaringen dienen opgenomen te zijn in het 
gezondheidscertificaat dat de zending vergezeld.  

 
De operator dient bij zijn aanvraag, voor het bekomen van het certificaat, een geldige 
invoervergunning voor te leggen en dient de verklaringen zoals gevraagd op de 
invoervergunning op te nemen als bijkomende certificering onder punt 8 van het model van 
certificaat voor de uitvoer van diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 
toevoegingsmiddelen en voormengsels die producten van dierlijke oorsprong bevatten 
(EX.PFF.MU.02.01). De verklaringen dienen in het Engels opgenomen te worden in het 
certificaat. De operator dient bij zijn aanvraag tevens de nodige bewijzen te voegen die 
aantonen dat aan de gevraagde verklaringen is voldaan. 
 
De datum en het nummer van de invoervergunning moeten op het certificaat worden vermeld 
in het vak voor bijkomende certificering (vak 8.). 
 
 
 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/diervoeders/default.asp
https://www.mcci.org/en/inside-mauritius/imports-exports/guide-to-import/
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3. Hieronder worden enkele voorbeelden van verklaringen gegeven zoals gevraagd op de 
invoervergunning, samen met een verduidelijking van de basis waarop ze kunnen worden 
ondertekend: 

 
Gedroogde voeders voor gezelschapsdieren 
 

- “The products containing materials of ruminant origin (beef, mutton etc.) come from BSE 
provisionally free country or region where no indigenous case has been reported as per 
Regulation (EC) nr. 999/2001 of the European Union.” 

 
Deze verklaring kan niet worden ondertekend.  

 
Voor in België geproduceerde diervoeders kan de verklaring op risico van de exporteur 
worden vervangen door: “The products containing materials of ruminant origin (beef, 
mutton etc.) come from a country with a negligible BSE risk as per Regulation (EC) nr. 
999/2001 of the European Union”. 

 
Voor diervoeders die geen ingrediënten van herkauwers bevatten, kan de verklaring op 
risico van de exporteur worden vervangen door: “The products don’t contain any material 
of ruminant origin”. In voorkomend geval, dient de operator bij zijn aanvraag aan de 
certificerende agent een lijst te bezorgen met de naam van de ingrediënten van dierlijke 
oorsprong en de diersoort of -categorie waarvan ze afkomstig zijn (bijv. visolie, melkproduct, 
…). 

 
- “The products have been manufactured in an establishment which has been approved in 

the European Union for export.” 
 
Deze verklaring houdt in dat het diervoeder in de Europese Unie moet zijn geproduceerd. 

 
De operator dient de certificerende agent volgende documenten voor te leggen: 

 
• Indien de diervoeders in België werden geproduceerd, een document met naam, adres 

en erkenningsnummer van de producent van het voeder voor gezelschapsdieren, die 
erkend is in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 en vermeld is in de 
bedrijvenlijst van “Sectie VIII: Bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor 
gezelschapsdieren”. 

• Indien de diervoeders in een andere lidstaat werden geproduceerd, een document met 
naam, adres en erkenningsnummer van de producent van het voeder voor 
gezelschapsdieren, die erkend is in overeenstemming met verordening (EG) nr. 
1069/2009 en vermeld is in de bedrijvenlijst van “Sectie VIII: Bedrijven voor de 
vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren” van het land van oorsprong. De 
operator dient het internetadres van de website van de bevoegde overheid van de 
betrokken lidstaat waar deze lijst kan worden geraadpleegd, over te maken aan de 
certificerende agent. 

 
 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
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- “The products are fit for use as pet food and do not pose any risk to human and animal 
health.” 

 
Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese wetgeving en op basis 
van de erkenning van de producent van het voeder voor gezelschapsdieren 
overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009. 

 
- “The dry pellets have been heat-treated at an internal core temperature of 90°C for 1 

minute.” 
 

De operator dient aan de certificerende agent de nodige bewijzen voor te leggen dat aan deze 
vereiste is voldaan: 

 
• Indien de diervoeders in België werden geproduceerd, een kopie van het 

productieproces waaruit blijkt dat het diervoeder de op het certificaat aangegeven 
warmtebehandeling heeft ondergaan. 

• Indien de diervoeders in een andere EU-lidstaat werden geproduceerd, een pre-
certificaat dat garandeert dat de diervoeders de op het certificaat vermelde 
warmtebehandeling hebben ondergaan. 

 
Droge vogelvoeders 
 

 Na onderhandelingen werd een akkoord met de bevoegde overheid van Mauritius bekomen 
inzake de vereiste verklaringen voor droge vogelvoeders. De bevoegde overheid van Mauritius 
heeft aangegeven dat de invoervergunningen zullen worden opgesteld overeenkomstig de 
onderstaande verklaringen. De operator dient zijn Lokale Controle-Eenheid (LCE) op de hoogte 
te brengen indien de invoervergunning niet overeenstemt met deze verklaringen. 

 
- “The establishment (Name and Address of Establishment) producing the feed is approved 

and recognized for export, and is certified by the Veterinary Authority of BELGIUM” 
 

In plaats van de haakjes dienen de naam en het adres van de erkende Belgische 
producerende inrichting te worden vermeld. 

 
- “The establishment is FCA (Feed Chain Alliance) certified”. 
 

Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de FCA-certificering van de 
producerende inrichting. 

 
- “The ingredients included in the bird feeds do not include animal protein in the form of any 

animal by-products (with the exception of egg products), meat meal or bone meal”. 
 

Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de lijst van ingrediënten van het 
product. De operator dient bij zijn aanvraag aan de certificerende agent een lijst te bezorgen 
met de naam van de ingrediënten van dierlijke oorsprong en de diersoort of -categorie 
waarvan ze afkomstig zijn (bijv. eiproduct, …). 
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- “Unprocessed grain/plant product incorporated in the feed was harvested/originate from 
areas where no Foot and Mouth Disease outbreaks occurred during the past twelve 
months, and no case of Anthrax have been reported for the past five years”. 

 
Deze verklaring kan ondertekend worden indien het product geen onverwerkte ingrediënten 
van plantaardige oorsprong bevat of indien de onverwerkte ingrediënten van plantaardige 
oorsprong afkomstig zijn uit een gebied dat sedert ten minste twaalf maanden vrij is van mond- 
en klauwzeer en sedert ten minste vijf jaar vrij is van miltvuur. Deze informatie dient te worden 
geverifieerd op de website van OIE. 

 
- “A microbiological investigative report from a Government recognized Laboratory, shows 

absence of Salmonella and other harmful micro-organisms in the finished product”. 
 

Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de erkenning van de producent en een 
analyserapport dat de afwezigheid van salmonella in het eindproduct aantoont. De analyse 
dient te zijn uitgevoerd in een door het FAVV erkend labo. 

 
- “No second hand jute bags are used for bagging”. 
 

Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van een beschrijving van de verpakkingen. 
 
- “Labelling on the packages are clearly marked with production and expiry dates”. 
 

De naam van de producent/verpakker, de productiedatum en de vervaldatum van het product 
dienen duidelijk op de verpakking te worden vermeld. Deze verklaring kan ondertekend 
worden op basis van een controle van de kopieën van de etiketten. 

 
- “The products are free from any antibiotic product”. 
 

Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving en een controle van 
de samenstelling van het product. 

https://wahis.oie.int/#/home

	II. Niet onderhandeld certificaat

