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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Melk en zuivelproducten,  
zuigelingenmelk 

0401 
0402 
0403 
0404 

0405 
0406 
190101 

Marokko 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.MA.02.02 Veterinair certificaat voor de uitvoer van melk en 

zuivelproducten 
3 blz. 

 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Marokko 
 
Voor de uitvoer van melk en zuivelproducten naar Marokko is geen specifieke 
erkenning van de Marokkaanse overheid vereist.  
 
 
 
IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 2.1: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de regelgeving.  
 
Punten 2.2, 2.3 en 2.4: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis 
van de regelgeving. 
 
Punt 2.5: deze verklaring kan ondertekend worden voor zover de inrichting over 
de nodige erkenning beschikt voor de activiteiten die ze uitoefent.   
 
Punt 2.6: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de regelgeving.  
 
Punten 2.7.1 en 2.7.2.: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis 
van de regelgeving.  
 
Punt 2.7.3: voor producten geproduceerd in België of een andere EU-Lidstaat, 
en uitgevoerd vanuit België kan deze verklaring worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving. 
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Indien de producten geproduceerd werden in derde landen, ingevoerd in de EU 
en verder uitgevoerd vanuit België, kan deze verklaring worden ondertekend op 
basis van de analyseresultaten. Deze moeten worden uitgevoerd bij import in de 
EU en door de operator ter beschikking gesteld van de certificerende agent.  
 
Punt 2.8: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de regelgeving. 
 
Punt 2.9: deze verklaring kan ondertekend worden na controle van het 
identificatiemerk en op basis van de regelgeving.  
 
Punt 2.10: deze verklaring is enkel van toepassing voor roomijs en kan 
ondertekend worden na controle. De operator moet kunnen aantonen dat het ijs 
op een correcte wijze werd gestockeerd. Te schrappen indien niet van 
toepassing.  
 
Punt 2.11: de operator moet de nodige bewijstukken kunnen voorleggen voor 
wat betreft de inrichting waarvan de gebruikte plantaardige substitutievetten 
afkomstig zijn. 
Deze verklaring kan hierna ondertekend worden voor zover de inrichting over de 
nodige erkenning beschikt voor de activiteiten die ze uitoefent en op basis van 
de regelgeving.  
 
 


