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I. Toepassingsgebied: 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Voedingsmiddelen   Qatar 

 
 
II. Algemene voorwaarden: 
 
Registratie van operatoren : 
 
Alle bedrijven die reeds exporteren of in de toekomst wensen te exporteren naar Qatar, moeten zich 
laten registreren via hun importeur in een database van de bevoegde overheid van Qatar 
(voedingsregistratiesysteem). 
Deze registratie betreft een registratie van de operator zelf, maar ook van de producten die hij exporteert 
/ wenst te exporteren. 
 
De registratie gebeurt door de importeur via de website van het Ministerie van Volksgezondheid van 
Qatar:  
https://www.moph.gov.qa/english/derpartments/healthaffairs/foodsafety/portshealthnfoodcontrol/Pages
/default.aspx.  
Via deze link heeft u toegang tot: 

- de gidsen met meer informatie betreffende de GN-codes, voedingsmiddelencategorieën, 
technische voorschriften en normen voor voedingsmiddelen;  

- de gids voor het voedingsregistratiesysteem.  
 
Belangrijk om te weten is dat het FAVV niet tussenkomt bij het registratieproces. De operator is 
verantwoordelijk voor zijn registratie. Het is zijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de importeur 
dit heeft gedaan. 
Zendingen die geblokkeerd worden omwille van het ontbreken van de registratie van de operator en/of 
de producten kunnen niet door het FAVV gedeblokkeerd kunnen worden. 
 
Andere eisen : 
 
Aangezien de ambassade van Qatar weigert om aan beide zijden bedrukte certificaten te legaliseren, 
dienen de certificaten enkelzijdig te worden afgedrukt. 
 
Voor de uitvoer van levensmiddelen moeten, naast de in het instructieboek IB.DAL.AA.HC.01 vermelde 
gegevens, ook de volgende gegevens worden toegevoegd als aanvullende verklaring in deel 1 
(verklaring van de exporteur) van het certificaat EX.DAL.AA.01.xx : 
 

• Border of entry/Country of destination - Punt van binnenkomst/Land van bestemming 
• Border of loading/Country of dispatch - Punt van verzending/Land van verzending 
• Means of transport/conveyance (by air, by sea, by road) - Vervoersmiddelen (lucht, zee, weg) 
• Conveyance identification No. - Identificatienummer van het vervoer 
• Temperature of food product (ambient, chilled, frozen) – Producttemperatuur 

(omgevingstemperatuur, gekoeld, bevroren) 
• Commodities certified for (other, after further processing, direct human consumption) - 

Producten gecertificeerd voor (andere, na verdere verwerking, rechtstreekse menselijke 
consumptie) 

 
Deze gegevens vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de exporteur. 
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