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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Melkproducten bestemd voor 
diervoeding en/of diervoeders 
die melkproducten bevatten 

2309, 3501, 3502, 3504 Japan 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.JP.02.01 
 

Gezondheidscertificaat voor melkproducten voor dierlijke consumptie 
en diervoeders met melkproducten van België naar Japan 
 

3 blz 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor melkproducten voor dierlijke consumptie en diervoeders met 
melkproducten van België naar Japan 
 
 

1. Het certificaat EX.PFF.JP.02.01 is van toepassing voor melkproducten bestemd voor dierlijke 
consumptie en diervoeders die melkproducten bevatten. Indien de diervoeders naast 
melkproducten ook andere dierlijke ingrediënten bevatten, zijn mogelijks bijkomende 
verklaringen vereist. De operator dient in voorkomend geval na te gaan welke bijkomende 
verklaringen vereist zijn en deze voor te leggen aan de certificerende agent.  

 
2. Het certificaat EX.PFF.JP.02.01 mag enkel afgeleverd worden indien België vrij is van mond-

en-klauwzeer (zie verklaring 4.1). Dit kan gecontroleerd worden op de website van het FAVV 
“Zoösanitaire toestand in België”. 
 

3. Onder 2.3 “Verzendingsmerkteken” kan de naam van het schip vermeld worden bij vervoer per 
schip en het vluchtnummer bij vervoer met het vliegtuig. 
 

4. Voor punt 3.9. dienen de dieren waarvoor het voeder bestemd is, aangeduid te worden. Deze 
informatie dient gelijk te zijn aan de informatie vermeld in de technische fiche en aan de 
informatie die vermeld is op de etiketten van de producten. 

 
5. In punt 3.10. worden de hittebehandelingen van de melk vermeld die aanvaard worden door de 

bevoegde overheid van Japan. De hittebehandeling die van toepassing is, dient aangeduid te 
worden in punt 3.10. Om aan te tonen dat de producten de aangeduide hittebehandeling 
ondergaan hebben, dienen volgende documenten overgemaakt te worden aan de certificerende 
agent: 

 
Indien de melkproducten in België werden geproduceerd:   

- Een document met naam, adres en erkenningsnummer van de producent van de 
melkproducten, die erkend is in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 
en vermeld is in de bedrijvenlijst van “Sectie IV: Verwerkingsbedrijven”.  

- Het handelsdocument (conform verordening (EU) nr. 142/2011) voor de melkproducten 
in de zending of in voorkomend geval voor de melkproducten die gebruikt werden voor 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
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de vervaardiging van de diervoeders in de zending. Dit handelsdocument dient onder 
punt I.31 de thermische behandeling die de melkproducten ondergaan hebben te 
vermelden. 

 
Indien de melkproducten in een andere EU-lidstaat werden geproduceerd: 

- Een document met naam, adres en erkenningsnummer van de producent van de 
melkproducten die erkend is in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 
en vermeld is in bedrijvenlijst van “Sectie IV: verwerkingsbedrijven” 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.  
Voor producenten die in Nederland gevestigd zijn, wordt ook aanvaard dat zij erkend 
zijn in overeenstemming met verordening (EG) nr. 853/2004, indien zij bijkomend  
geregistreerd zijn in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 onder 
Sectie XIII van de lijsten met vermelding van “Cat 3 FOODP MIMC”.  
De lijsten van Nederland zijn beschikbaar via volgende link voor wat de betreft de 
erkenning in overeenstemming met verordening (EG) nr. 853/2004:  
https://cokz.nl/publicaties-2/register-erkende-bedrijven/ 
en via volgende link voor wat betreft de registratie in overeenstemming met verordening 
(EG) nr. 1069/2009 (sectie XIII Levensmiddelenexploitanten) : 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-
vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/dierlijke-
bijproducten-registratie-en-meer/dierlijke-bijproducten-geregistreerde-bedrijven  

- Het handelsdocument (conform verordening (EU) nr. 142/2011) voor de melkproducten 
in de zending of in voorkomend geval de melkproducten die gebruikt werden voor de 
vervaardiging van de diervoeders in de zending. Dit handelsdocument dient onder punt 
I.31 de thermische behandeling die de melkproducten ondergaan hebben te vermelden. 

 
De behandeling “éénmaal HTST” (behandeling 3.10.2.) wordt enkel aanvaard indien de pH van 
de rauwe melk lager is dan 7. Indien de operator deze optie aanduidt, dienen volgende 
documenten voorgelegd te worden aan de certificerende agent:  

- Bij productie in België: een verklaring op erewoord van de producent dat de 
melkproducten geproduceerd zijn met melk met een pH lager dan 7; 

- Bij productie in een andere lidstaat: een verklaring van de bevoegde overheid van die 
lidstaat die vermeldt dat de melkproducten geproduceerd zijn met melk met een pH 
lager dan 7. 
 

In het geval van voeders voor gezelschapsdieren die melkproducten bevatten, waarbij de hitte-
behandeling plaatsvindt bij de Belgische producent die erkend is voor de productie van voeders 
voor gezelschapsdieren, dient de operator een kopie van het productieproces voor te leggen 
die aantoont dat het voeder één van de behandelingen onder punt 3.10 ondergaan heeft. 

 
6. Verklaring 4.4. kan ondertekend worden, indien in punt 3.10. de hittebehandeling die de melk 

ondergaan heeft, aangeduid werd.  
 

7. Verklaringen 4.2., 4.3., 4.5. en 4.6. kunnen ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving. 
 

https://cokz.nl/publicaties-2/register-erkende-bedrijven/
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