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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Additieven en/of voormengsels / Volksrepubliek China 

 
 
II. Context 
 
Het FAVV werd in oktober 2019 geïnformeerd door GACC dat er een nieuwe procedure is voor 
inrichtingen die zich wensen te registreren voor uitvoer van additieven en/of voormengsels naar 
China.  
Deze inrichtingen dienen een vragenlijst in te dienen bij het FAVV die dan vervolgens door het FAVV 
aan GACC officieel zal overgemaakt worden. 
De informatie die in deze vragenlijst (zie punt III) gevraagd wordt, is uitgebreider dan deze die 
voorheen gevraagd werd in de IB CN 03 01 van februari 2018. 
Bedrijven die additieven en voormengsels van additieven wensen te exporteren naar China en die 
geregistreerd willen worden bij GACC voor hun bedrijf en/of producten en hun registratie willen laten 
hernieuwen, worden aangeraden een dossier die de ingevulde vragenlijst bevat (zie punt III en IV) 
in te dienen. 
 
Voor producerende inrichtingen die reeds geregistreerd zijn bij GACC en die zich op de GACC- lijst1 
bevinden, vraagt GACC om vernieuwingen van MARA-licenties van producten die zich reeds op 
deze lijst bevinden en MARA licenties van producten die zich nog niet op deze lijst bevinden maar 
geproduceerd worden door de geregistreerde producenten, gezamenlijk via het FAVV over te 
maken aan GACC.  
Operatoren kunnen deze MARA-licenties sturen naar het volgende generieke adres  
registration_cn@favv-afsca.be met als onderwerp van de mail: “FEED: transfer of MARA licences 
to GACC”. De FAVV-attaché in Peking zal maandelijks de ontvangen MARA-licenties overmaken 
aan GACC. 
 
 
III. Informatie over te maken aan het FAVV door de producerende inrichting in de 
vragenlijst van GACC 
 

饲料添加剂推荐注册企业需提供材料清单 
The list of documents for feed additive establishments registration application 

1.推荐注册企业基本信息表，填写内容见附表。 
Please provide the basic information of the establishments recommended for registration according to t
he attached form. 
 
 

 
1 De lijst is consulteerbaar via volgende link http://dzs.customs.gov.cn/ dan klikken bij het deel 
“Bedrijfsinformatie”, onderdeel “Producten voor dieren” en op de link “Lijst met landen (regio’s) producten en 
geregistreerde bedrijven die toevoegingsmiddelen en premixen mogen importeren”.  

mailto:registration_cn@favv-afsca.be
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Hier dient verwezen te worden naar de ingevulde registratietabel die in bijlage dient toegevoegd te 
worden (zie het Excel document op de website van het FAVV).  
 
Deze tabel is heel belangrijk voor de evaluatie van het dossier door GACC. De tabel moet in Excel-
formaat zijn alsook dient het alle informatie te bevatten in het Chinees en in het Engels. 
Enkel producten waarvoor er een geldige MARA-licentie in bijlage aan het dossier toegevoegd is, mogen 
opgenomen worden in de tabel. 
 
In deze tabel dient de volgende informatie ingevuld te worden: « Registration N°, Establishment name, 
Product name, Common name, Usage of product, Species/Raw material, Animal source, Establishment 
address, Tel N°, Email address, Registered licence N° ». 
 
In het vak “Registration number” dient het FAVV erkennings-, registratie- en/of toelatingsnummer van 
de producerende inrichting ingevuld te worden. Dit nummer dient hetzelfde te zijn als dit vermeld op de 
etiketten van de te exporteren producten. 
In het vak « Establishment name », dient de naam van de producerende inrichting, zoals opgenomen 
in BOOD en vermeld op de MARA-licentie, vermeld te worden.2 
In het vak “Product name” dient de specifieke naam zoals vermeld op de MARA-licentie vermeld te 
worden. 
In het vak “Common name” dient de omschrijving van het product zoals vermeld op de MARA-licentie 
vermeld te worden. 
In het vak “Usage of product” dient de bestemming (diersoort) van de producten vermeld te worden, 
bijvoorbeeld “broilers”. 
In het vak “Species/raw materials” dienen de grondstoffen vermeld te worden met de vermelding van 
de diersoort waarvan de grondstof afgeleid is (indien van toepassing). 
In het vak “Animal source” dienen de diersoorten vermeld te worden waarvan de grondstoffen zijn 
afgeleid (indien van toepassing). 
In het vak “registered licence N°” dient/dienen het/de licentienummer(s) van de producten bij MARA (als 
er producten geregistreerd zijn bij MARA) vermeld te worden.  
 
2.企业简介及注册产品基本情况。 
Brief introduction of the establishments and basic information of registered products. 

In dit onderdeel dient een korte beschrijving van het bedrijf vermeld te worden (vb. datum oprichting, 
productievolume, aantal personeelsleden,... ). 
Er kan ook vermeld worden of het diervoeder al dan niet dierlijke ingrediënten bevat. Ook informatie 
over de oorsprong/herkomst van de grondstoffen (vb. EU/niet EU) kan onder dit punt vermeld worden.  
Als basisinformatie van de producten kan bijvoorbeeld de samenstelling, het doeldier en de 
toedieningswijze vermeld worden. 
 
3.生产工艺流程图（标明必要的温度、压力、时间等工艺参数--涉及商业秘密的除外）。 
Producing process flow sheet (parameters of process need to be presented, Such as temperature, 
pressure, time, etc. except for commercial confidential information). 
 

 
2 Ingeval de naam van de producerende inrichting in BOOD en deze op de MARA-licentie niet identiek zijn, 
dient de operator de nodige stappen te ondernemen om dezelfde naam te bekomen, hetzij bij het FAVV door 
een aanpassing aan te vragen van de naam van de producerende inrichting in BOOD, hetzij bij MARA door een 
aanpassing van de naam van de producerende inrichting op de MARA-licentie aan te vragen bij  MARA. 
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Hier dient verwezen te worden naar een schema van het productieproces (meerdere 
productieprocessen indien van toepassing) in bijlage. Een korte toelichting dient bij het schema te 
worden toegevoegd. De belangrijke parameters (bijvoorbeeld tijd en temperatuur van een 
hittebehandeling) dienen aan het schema te worden toegevoegd. Ook elke gebruikte afkorting dient 
verklaard te worden. 
 
4.厂区平面图及相关照片（包括厂区全貌、厂区大门、主要设备、原料库、生产车间、包装场所、成品
库、实验室、样品保存场所、档案保存场所等）。 
Plant plan and related photographs of the establishments(including full-length view, major gateway, 
critical equipments, raw materials storages, production workshops, packing sites, storages of finished 
products, laboratories, specimen storages, documents storages, etc.). 
 
Hier dient verwezen te worden naar het plan van de producerende inrichting als bijlage. Op dit 
bedrijfsplan dienen de lokalen aangeduid te worden. Ook dienen pijlen aangebracht te worden die de 
stroom van het productieproces weergeven, van grondstof naar eindproduct. 
De aanduiding van de lokalen en de flow dienen in het Engels vermeld te worden (of d.m.v. een legende 
in het Engels die éénduidig verwijst naar de op het plan aangebrachte vermeldingen). 

 
Onder dit punt dient ook verwezen te worden naar een bijlage die de gevraagde foto’s van de 
producerende inrichting en uitrustingen bevat. Voor elke foto dient in het Engels het type ruimte of 
uitrusting te worden vermeld. “specimen storage” dient geïnterpreteerd te worden als de ruimte waarin 
de diervoederstalen bewaard worden. 

5.注册产品使用的原料、辅料、加工佐剂清单。使用菌种的，需提供菌种安全性评价报告。动物源性原
辅料需注明来源动物名称。 

The inventory of the raw materials, auxiliary materials and adjuvant of registered products. Safety 
assessment report should be provided if strains was used. The name of animal should be indicated if 
any ingredients of animal origin was used. 

Hier dienen de ingrediënten vermeld te worden (of een verwijzing naar een bijlage die een beschrijving 
van deze ingrediënten bevat) die de te exporteren producten bevatten. Indien de producten dierlijke 
ingrediënten bevatten, dient ook de diersoort vermeld te worden. Wat betreft de hulpstoffen (“auxiliary 
materials”) kan dit onderdeel informatie i.v.m. de verpakkingsmaterialen en/of andere gebruikte 
hulpstoffen bevatten. Indien de producten geproduceerd werden met behulp van micro-organismen 
dient een veiligheidsrapport van deze micro-organismen in bijlage toegevoegd te worden. 
 
6.注册产品在生产国（地区）允许生产、销售、使用的证明材料。 
Documents to certify the registered products are allowed to be produced, sold and used in the 
producing country.  
 
In dit onderdeel dient verwezen te worden naar de volgende bijlagen die door de operator bij zijn LCE 
kunnen aangevraagd worden:  

- Een origineel certificaat bestemd voor de bevoegde autoriteit van China dat aantoont dat de 
producten die hij naar China wenst te exporteren vrij van verkoop zijn in België (Certificaat voor 
registratie van (een) product(en): EX.PFF.AA.04.02 ). Uitzondering voor producten die niet van 
vrije verkoop zijn in België: deze producten kunnen ook opgenomen worden in het dossier op 
voorwaarde dat de operator een bewijs voorlegt dat deze geregistreerd zijn bij de Chinese 
bevoegde autoriteit (het certificaat voor de registratie van een product door het FAVV dient ook 
voor deze producten toegevoegd te worden aan het dossier).  

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/EX.PFF.AA.04.02DR_001.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/EX.PFF.AA.04.02DR_001.pdf
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- Een origineel certificaat bestemd voor de bevoegde autoriteit van China 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 erkennings-/toelatingsbrief opgesteld door de LCE die de activiteiten van de 
producerende inrichting vermeldt. Een Engelse versie van deze brief kan aangevraagd worden 
bij de LCE. 

 
7. 企业主要质量管理文件，包括但不限于：HACCP 管理体系、标准卫生操作规范（SSOP）、有害生

物控制程序 (如防鸟、虫、鼠等控制措施)、产品溯源管理程序、产品检验程序、风险预防控制措施等。 

The main quality management documents, including but not limited to: HACCP management system, 
SSOP, pest control operation procedure (such as the control measures for birds, rats and insects), 
traceability management procedure, quality control procedure (including test procedure for GMO), risk-
based preventive controls. 

In dit onderdeel dient verwezen te worden naar kwaliteitsdocumenten van de producerende inrichting, 
die in bijlage dienen te worden toegevoegd. Deze documenten dienen minstens de volgende 
onderwerpen te behandelen: HACCP-systeem, ontvangst van de grondstoffen, evaluatie van de 
leveranciers, goede hygiëne prakijken, ongediertebestrijding, traceerbaarheid, kwaliteitscontrole en 
testprocedure voor GMO en risicogebaseerde preventieve maatregelen. 
 
Indien het kwaliteitssysteem gecertificeerd werd door een onafhankelijke partij, kan dit ook vermeld 
worden en kunnen hierover één of meerdere certificaten in bijlage toegevoegd worden. 
Dit kunnen volgende documenten zijn: 

o 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; 

o Een kopie van een GMP certificaat of een FCA certificaat; 
o 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 voorzien te 
worden door de operator. 

8.标签样张。 
Label specimen page 

Voor dit punt dient verwezen te worden naar etiketten in bijlage. De etiketten in bijlage dienen 
representatief te zijn voor de te exporteren producten. Deze zijn bij voorkeur in het Chinees opgesteld, 
maar mogen ook in het Engels zijn.  
 
9. 近 3 年企业注册出口情况，包括出口国家、产品名称及数量，是否出现退货或其他不合格情况等。 
The information of the registration and exportation of the establishments in the past three years, 
including the information of importing country, product name, quantity and cases of returns and 
unqualified products 

In dit onderdeel dient informatie vermeld te worden inzake de export van de producten naar derde 
landen gedurende de laatste drie jaar. Het land van bestemming, productnaam en hoeveelheid dient 
vermeld te worden. Indien producten geweigerd werden omwille van kwaliteitsredenen of andere 
redenen dient dit kort beschreven te worden.   

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/EX.PFF.AA.03.01DR_000.pdf
http://www.ovocom.be/gmp_wordt_FCA.aspx?lang=en
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10.推荐注册企业生产产品获得中国农业农村部进口产品登记情况，请提供有效证书复印件 
The information of the products produced by the registered establishments getting  registered license 
from MARA of China. Please provide the copy of license . 

In dit onderdeel dienen de geldige MARA-licenties voor de producten vermeld te worden en dient een 
kopie van de licentie voor elk van de producten die in de registratietabel vermeld zijn in bijlage 
toegevoegd te worden.  

 

IV. Exporterkenning  
 

Een Belgische fabrikant van additieven en/of voormengsels die op de lijst van GACC wenst te worden 
opgenomen, kan hiervoor een aanvraag indienen bij zijn lokale controle-eenheid. De aanvraag dient te 
gebeuren volgens de procedure exporterkenning en met het desbetreffende aanvraagformulier 
(EX.PFF.exporterkenning.03).  
 
Volgende richtlijnen zijn van toepassing voor het invullen van het aanvraagformulier: 

- Onder punt 1.5. dient bij diertype “productive animals” aangeduid te worden.  
- Onder punt 1.10. dient “ja” aangeduid te worden. Het in deze IB gevraagd dossier dient in 

tweevoud toegevoegd te worden (1 afgedrukte versie en 1 elektronische versie). 
Het dossier dat de diervoederproducent indient bij de LCE (1 afgedrukte versie en 1 elektronische 
versie) dient een document te bevatten in het Engels met antwoorden op alle vragen van de vragenlijst, 
de bijlagen alsook het ingevulde Excel blad. Bij het gebruik van afkortingen, dient een verklaring van de 
afkortingen vermeld te worden. 

De lokale controle-eenheid beoordeelt het dossier en maakt het over aan het hoofdbestuur indien het 
als gunstig beoordeeld is.  
 
De Chinese overheid behoudt zich het recht om de inrichting te inspecteren alvorens deze wordt 
opgenomen op de gesloten lijst. De mogelijke kosten van een dergelijk inspectiebezoek worden 
gedragen door de operator die op de gesloten lijst wenst opgenomen te worden.  
 
Alle dossiers (1 afgedrukte versie en 1 elektronische versie) dienen ten laatste op maandag 19 april 
2021 bij de LCE ingediend te zijn. De ingediende dossiers van operatoren, die gunstig beoordeeld zijn, 
zullen gezamenlijk aan GACC overgemaakt worden met een officiële brief. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/_documents/2018-07-16_instructie3.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/_documents/EXPFFaanvraag03.pdf

