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Betreft : Newsflash 2019/24 - Producten van dierlijke oorsprong voor 
humane consumptie 

 
 
Noord-Macedonië 
 

 
De volgende aanpassingen worden aan de website van het FAVV aangebracht: 

 

- de instructiebundel IB.MK.NN.03.01 van juni 2019 voor de export van zuivelproducten (niet in 

poedervorm) naar Noord-Macedonië vervangt de instructiebundel IB.MK.03.01 van oktober 

2018 (bijlage 1); 

- de instructiebundel IB.MK.NN.07.01 van juni 2019 voor de export van zuivelproducten (in 

poedervorm) naar Noord-Macedonië vervangt de instructiebundel IB.MK.07.01 van december 

2018 (bijlage 2); 

- de instructiebundel IB.MK.NN.05.01 van juni 2019 voor de export van collageen naar Noord-

Macedonië vervangt de instructiebundel IB.MK.05.01 van februari 2014 (bijlage 3); 

- het “Veterinair gezondheidscertificaat (model HTB) voor de import van zuivelproducten afgeleid 

van melk van koeien, ooien, geiten en buffelkoeien, voor menselijke consumptie, uit derde 

landen of delen daarvan zoals aangegeven in kolom B deel 7 van bijlage VI in de Code voor 

Regels of overeenkomstig  in kolom B, bijlage I van Verordening (EU) nr. 605/2010 naar de 

Republiek Noord-Macedonië”, met referentie EX.VTP. MK.NN.03.01 vervangt het certificaat 

EX.VTP.MK.03.01 (bijlage 4); 

- het “Veterinair gezondheidscertificaat (model HTC) voor de import van zuivelproducten voor 

humane consumptie uit derde landen of delen hiervan, zoals aangegeven in Bijlage 6 Deel 7 

Kolom C van de Code voor Regels, of overeenkomstig Kolom C van Bijlage I van Verordening 

(EU) Nr. 605/2010 in de Republiek Noord-Macedonië” met referentie EX.VTP.MK.NN.07.01, 

vervangt het certificaat EX.VTP.MK.07.01 (bijlage 5); 

- het “Veterinair gezondheidscertificaat voor de uitvoer van collageen bestemd voor humane 

consumptie naar de Republiek Noord-Macedonië”, met referentie EX.VTP.MK.NN.05.01, 

vervangt het certificaat EX.VTP.MK.05.01 (bijlage 6);  

- de vertalingen in het Nederlands van deze verschillende certificaten zijn toegevoegd 

(bijlagen 7, 8 en 9).  
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