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I. Toepassingsgebied 
 

Betrokken producten Verwerkte groenten en fruit, granen 
Betrokken parameters Registratie van operatoren 
Land van bestemming Saoedi-Arabië 

 
II. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning van operatoren voor export naar Saoedi-Arabië 
 
De Saoedische overheid hanteert gesloten lijsten voor productie- en opslaginrichtingen die verwerkte 
groenten en fruit en granen wensen te exporteren naar Saoedi-Arabië. Elke bewerking van vers fruit en verse 
groenten wordt beschouwd als verwerking (snijden, bevriezen, koken, enz.). Het is de verantwoordelijkheid 
van de operator om na te gaan of het geëxporteerde product binnen het toepassingsgebied van deze 
instructiebundel valt. 
 
Goedkeuringsprocedure 
 
Er zijn twee mogelijkheden: 
 

- Ofwel is de bevoegde overheid van het exporterende land voor de productcategorie reeds erkend 
bij SFDA (Saudi Food and Drug Authority) (zie punt A), 

- Ofwel js de bevoegde overheid van het exporterende land voor de productcategorie niet erkend bij 
SFDA (zie punt B). 

 
A. De bevoegde overheid is reeds erkend bij SFDA voor de productcategorie 

 
Het FAVV is momenteel niet erkend voor de productcategorieën waarop deze instructies betrekking heeft. 
Mocht dit in de toekomst het geval zijn, dan zullen onder dit punt gedetailleerde instructies worden 
toegevoegd. 
 
Indien een sector geïnteresseerd is in export naar Saoedi-Arabië van een product waarvoor het FAVV nog 
niet erkend is, dan kan deze contact opnemen met de dienst Internationale Zaken (S4.pccb@favv-afsca.be). 
Het FAVV kan dan een procedure starten om als overheid goedgekeurd te worden voor de productcategorie.  
 
Deze procedure omvat een oplijsting van inrichtingen en een inspectiebezoek waarbij verschillende 
inrichtingen zullen worden geïnspecteerd. Bovendien dient ook een uitgebreide vragenlijst te worden 
overgemaakt aan SFDA, die  door SFDA dient te worden geëvalueerd voorafgaand aan de 
inspectiebezoeken. 
 

B. De bevoegde overheid is niet erkend bij SFDA voor de productcategorie 
 
Indien een operator een product wenst te exporteren naar Saoedi-Arabië waarvoor het FAVV nog niet erkend 
is bij SFDA, dan kan de operator ervoor kiezen om zich individueel te laten goedkeuren door de SFDA. 
Hiervoor dient de operator zijn aanvraag met het ingevulde “self-audit form” van de SFDA per email in te 
dienen bij de LCE (Export.[LCE]@favv.be) met als onderwerp van de e-mail “SA-registratie – self audit form". 

mailto:S4.pccb@favv-afsca.be
https://www.sfda.gov.sa/en/forms?keys=&date%5Bmin%5D=&date%5Bmax%5D=&tags=1
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De LCE controleert de gegevens en voert een betalende inspectie uit ter plaatse om na te gaan of de 
gegevens in de “self audit form” overeenstemmen met de realiteit. Indien dit het geval is dan ondertekent en 
stempelt de inspecteur de “self audit form”. 
 
Nadien stuurt de LCE het dossier door naar het hoofdbestuur dat de getekende en gestempelde “self audit 
form” per officiële brief overmaakt aan de Saoedische overheid.  
 
Het is mogelijk dat de Saoedische overheid nog bijkomende informatie vraagt alvorens naar de 
volgende stap in de procedure over te gaan.  
 
Er zal een inspectiebezoek van een Saoedisch technisch team gepland worden. De kosten in verband met 
deze inspectie komen ten laste van de operator. Na positieve evaluatie wordt het bedrijf opgenomen op de 
lijst die op de website van SFDA is gepubliceerd (https://www.sfda.gov.sa/en/list_countries_products). Het 
is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of hij in de lijst voor de betrokken productcategorie 
is opgenomen 
 
Opmerkingen bij het invullen van het “Self-audit form”: 

- voor punten die niet vallen onder de bevoegdheid van het FAVV kan de inspecteur in de kolom 
“Remarks” het volgende schrijven: “Does not fall under the competence of the FASFC” (“Valt niet 
onder de bevoegdheid van het FAVV); 

- voor punten die niet van toepassing zijn op het bedrijf kan de operator in de kolom “Remarks” 
schrijven: “not applicable” (“niet van toepassing”); 

- de kolommen met verschillende percentages dienen als volgt te worden geïnterpreteerd: “Op het 
geheel wordt voor hoeveel percentage voldaan aan de vraag?”; 

- de certificerende agent tekent en stempelt ter hoogte van “Supervisor review and approval”. 
 
 

https://www.sfda.gov.sa/en/list_countries_products

