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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code* Land 
Melk en zuivelproducten 0401 

0402 
0403 

0404 
0405 
0406 

Australië 

* dit betreft een niet-limitatieve lijst van GN-codes. Voor meer informatie zie “punt III.- Voorafgaande 
verificaties”. 
 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.AA.14.xx Veterinair certificaat voor de uitvoer van melk en 

zuivelproducten geschikt voor humane consumptie 
5 blz. 

 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het algemene 
certificaat voor de uitvoer van (product vermelden) gepubliceerd op de website van het 
FAVV. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Uitvoer van zuivelproducten naar Australië 
 
Voor de uitvoer van melk en zuivelproducten naar Australië is geen bilateraal 
certificaat beschikbaar. De operator kan steeds de van toepassing zijnde 
invoervoorwaarden nagaan aan de hand van de site Bicon (Australian 
Biosecurity Import Conditions). 
Om deze invoervoorwaarden te bekomen, zal de operator gevraagd worden 
enkele specifieke vragen te beantwoorden omtrent het uit te voeren 
zuivelproduct.  
Op basis van de verstrekte antwoorden zal het zuivelproduct hierna 
onderverdeeld worden in een specifieke ‘klasse’ (de bevoegde overheid van 
Australië maakt namelijk een verder onderscheid tussen de verschillende 
soorten zuivelproducten en deelt die onder in klassen, bv. ‘Bovine dairy 
products from approved countries’, ‘Cheese and butter from approved countries 
– non-composite’, Cheese and butter from approved countries – composite’, 
enz.) 
 
Voor iedere klasse geldt een specifiek invoerscenario, met bijhorende specifieke 
invoervoorwaarden.  
Deze invoervoorwaarden kunnen dus (lichtelijk) variëren van zuivelproduct tot 
zuivelproduct (als deze in een andere klasse worden onderverdeeld), en het is 
mogelijk dat voor sommige producten een invoervergunning (import permit) 
nodig is, voor andere niet.  

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0
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- Indien een invoervergunning nodig is voor de uitvoer van de gewenste 
producten naar Australië, zullen bij het verkrijgen van deze vergunning de op 
dat moment van toepassing zijnde importeisen voor het specifieke product 
(afhankelijk van de klasse waarin dit onderverdeeld werd) eveneens 
toegevoegd zijn. Deze eisen kunnen onder de vorm van ‘aanvullende 
garanties’ opgenomen worden in het algemeen certificaatmodel voor de 
uitvoer van melk-zuivelproducten (model EX.VTP.AA.14.xx – zie punt B 
hieronder voor meer informatie).  

- Indien geen invoervergunning vereist is, kan men via Bicon de van toepassing 
zijnde invoervoorwaarden nagaan, en verifiëren of al dan niet een 
certificering van het uit te voeren product vereist is voor de invoer in 
Australië.  
Indien certificering nodig zou zijn, kan de operator de te certificeren 
invoervoorwaarden tonen aan de certificerende agent via de BiCon-
website. Indien specifieke invoereisen van kracht zijn, kunnen die 
toegevoegd worden aan het vak ‘additionele garanties’.  

 
A. Invoervergunning 

 
Om melk en zuivelproducten uit te kunnen voeren naar Australië, dient de operator 
mogelijks over een invoervergunning te beschikken. Meer info hierover kan u vinden 
via de site van de Australische overheid.  
Nagaan of een invoervergunning nodig is voor het product die men wenst uit te voeren, 
kan via de site Bicon (Australian Biosecurity Import Conditions), zoals hierboven 
beschreven.  
 

B. Certificaatsmodel 
 
De uitvoer van melk en zuivelproducten naar Australië kan gebeuren aan de hand van 
het algemene certificaat voor zuivelproducten geschikt voor humane consumptie 
(model EX.VTP.AA.14.xx, beschikbaar op de website van het FAVV).  
Aanvullende garanties dienen hierbij mogelijks gegeven te worden: deze garanties zijn 
gelijk aan de gestelde importeisen voor het specifieke product, ingesloten bij de 
invoervergunning.  
 
Alle importeisen gesteld door de Australische overheid waarvan het FAVV kennis heeft 
en die mogen/kunnen opgenomen worden als aanvullende garantie, zijn opgelijst in 
deze instructie onder het punt “IV. Specifieke voorwaarden – Aanvullende garanties 
die mogen toegevoegd worden in het certificaat”. 
Zich baserend op de verkregen importeisen bij de invoervergunning, selecteert de 
operator uit deze lijst in de instructie de aanvullende garanties van toepassing voor zijn 
product, en vult deze aan in het daartoe voorziene vak in het algemeen certificaat.  
 
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de operator om te zorgen dat de 
aanvullende garanties onder het desbetreffende deel in het algemeen certificaat 
conform zijn aan alle gestelde importeisen verkregen bij de invoervergunning, en dat 
hier ook aan voldaan is. 
 

https://www.agriculture.gov.au/import/online-services/bicon/bicon-permit
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/default.asp#melk
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Voorafgaande verificaties 
 
Voor bepaalde producten met een laag melk/zuivelgehalte is het mogelijk dat de 
bevoegde overheid van Australië eist dat de zending vergezeld gaat van een 
gezondheidscertificaat voor de uitvoer van melk en zuivelproducten, dit volgens de 
voorwaarden beschreven in deze instructiebundel.  
In dergelijk geval vervangt dit certificaat het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 
levensmiddelen en andere producten (DAL). Beide certificaten kunnen niet tegelijk 
voor eenzelfde zending afgeleverd worden.  
De operator dient zich hiervan op voorhand te vergewissen. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Aanvullende garanties die mogen toegevoegd worden in het certificaat 
 
Het FAVV heeft kennis van de volgende aanvullende garanties die mogen toegevoegd 
worden op het algemeen certificaat. Afhankelijk van de importeisen verkregen bij de 
invoervergunning is het mogelijk dat bepaalde hieronder vermelde garanties niet 
dienen opgenomen te worden.  
Indien men bepaalde importeisen verkrijgt die niet opgenomen zijn in onderstaande 
lijst:  

- dient men contact op te nemen met zijn LCE, waarna deze aan onderstaande 
lijst zullen worden toegevoegd;  

- kan deze eis reeds gecertificeerd worden als er volgens de certificerende agent 
aan voldaan is. Alle benodigde elementen om dit te verifiëren worden hiertoe 
door de operator ter beschikking gesteld van de certificerende agent.  

 
A. Aanvullende garanties betreffende ‘Species of origin’  
 

1. The milk or the milk from which the dairy product (/dairy ingredients *) was 
(were) made is (are) of bovine origin only. 

2. The dairy products (/dairy ingredients *) are of bovine origin only. 
 

* “dairy product” of “dairy ingredients” behouden naargelang de formulering van de eis 
opgenomen in de invoervergunning. Afhankelijk van het uit te voeren product kan dit 
variëren. 

 
B. Aanvullende garanties betreffende ‘Disease status of the country of origin’  
 

3. The milk or the milk from which the dairy product (/dairy ingredients *) is made 
originated from (animals resident in **) a country (/countries) recognized by 
the World Organization for Animal Health (OIE) as free from foot and mouth 
disease, without vaccination, and Lumpy skin disease. 
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4. The milk from which the dairy product (/dairy ingredients *) (were) made 
originated from animals resident in a country (/countries) which: 

- is (are) recognized by the World Organization for Animal Health (OIE) as 
free from foot and mouth disease, without vaccination,  

- meet(s) the World Organization for Animal Health (OIE) standards for 
freedom from lumpy skin disease. 

5. The milk or the milk from which the dairy product (/dairy ingredients *) is (were) 
made originated from animals resident in a country (/countries) which 

- is (are) approved by the Australian Director of Biosecurity as free from 
foot and mouth disease and lumpy skin disease. 
AND / OR 

- is (are) recognized by the World Organization for Animal Health (OIE) as 
free from foot and mouth disease, without vaccination, and 

- meet(s) the World Organization for Animal Health (OIE) standards for 
freedom from lumpy skin disease. 

6. The milk from which the dairy product (/dairy ingredients *) (were) made 
originated from (animals resident in **) a country (/countries) which are 
recognized by the World Organization for Animal Health (OIE) as free 
from foot and mouth disease, without vaccination.   

 
* “dairy product” of “dairy ingredients” behouden naargelang de formulering van de eis 
opgenomen in de invoervergunning. Afhankelijk van het uit te voeren product kan dit 
variëren.  
** de zin “animals resident in” al dan niet behouden naargelang de formulering van de 
eis opgenomen in de invoervergunning. Afhankelijk van het uit te voeren product kan 
dit variëren.  

 
C. Aanvullende garanties betreffende ‘Animal Health’  
 

7. The country of origin has controls in place to ensure that only healthy animals 
are used for milk production,  

8. The animals were clinically healthy at the time the milk was obtained. 
 
D. Aanvullende garanties betreffende ‘Disease status of the country of manufacture’  
 

9. The product (/goods *) is (were) processed (/manufactured **) in a country 
(/countries) (which are) recognized by the World Organization for Animal 
Health (OIE) as free from foot and mouth disease, without vaccination. 

10. The goods are manufactured in a country (/countries) which: 
- is (/are) recognized by the World Organization for Animal Health (OIE) as 

free from foot and mouth disease, without vaccination, 
- meet(s) the World Organization for Animal Health (OIE) standards for 

freedom from lumpy skin disease.  
11. The goods were manufactured in a country (/countries) which:  

- is (/are) approved by the Australian Director of Biosecurity as free from 
foot and mouth disease and lumpy skin disease. 
AND / OR 

- is (/are) recognised by the World Organization for Animal Health (OIE) as 
free from foot and mouth disease, without vaccination, and 
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- meet(s) the World Organization for Animal Health (OIE) standards for 
freedom from lumpy skin disease. 

12. Country(ies) of manufacture: ……………… 
 

* “products” of “goods” behouden naargelang de formulering van de eis 
opgenomen in de invoervergunning. Afhankelijk van het uit te voeren product kan 
dit variëren.  
** “processed” of “manufactured” behouden naargelang de formulering van de eis 
opgenomen in de invoervergunning. Afhankelijk van het uit te voeren product kan dit 
variëren.  

 
E. Aanvullende garanties betreffende ‘Date of manufacture’ 
 

13. The packaging or immediate container is stamped with the date of 
manufacture,  

14. A consignment specific manufacturer’s declaration (is provided *) with the date 
of manufacture for each batch or lot number (was provided to the official 
veterinarian *). 
 

* “is provided” of “was provided to the official veterinarian” behouden naargelang 
de formulering van de eis opgenomen in de invoervergunning. Afhankelijk van het 
uit te voeren product kan dit variëren.  

 
F. Aanvullende garanties betreffende ‘Heat treatment’ 
 

15. The milk or the milk from which the dairy product is made originated from a 
country/zone which meets the OIE requirements for freedom from bovine 
brucellosis, bovine tuberculosis and Jembrana,  
OR  
The milk or the milk from which the dairy product is made, was subjected to 
pasteurization at 72°C for a minimum of 15 seconds,  
OR 
The milk or the milk from which the dairy product is made, was subjected to 
UHT treatment of 135°C for a minimum of 1 second.  

16. The dairy ingredients were subjected to one of the following heat treatments:  
- Pasteurization at 72°C for a minimum of 15 seconds, OR;  
- UHT treatment of 135°C for a minimum of 1 second.  

17. The milk from which the dairy ingredients were made was subjected to one of 
the following heat treatments:  

- Pasteurization at 72°C for a minimum of 15 seconds, OR;  
- UHT treatment of 135°C for a minimum of 1 second.  

 
 
Gezondheidsstatus van (het) de land(en) van oorsprong van de rauwe melk 
 
Voor bepaalde aanvullende garanties (garanties nr. 3 tot en met 6 beschreven in “punt 
IV - Aanvullende garanties die mogen toegevoegd worden in het certificaat”, en punt 
V. -Certificeringsvoorwaarden) moet de rauwe melk waarvan de producten afgeleid 
zijn, afkomstig zijn van landen die vrij zijn van mond-en-klauwzeer en/of vrij zijn of 
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voldoen aan de normen van de WOAH inzake het vrij zijn omtrent nodulaire dermatose 
(lumpy skin disease). 
Het land van oorsprong van de rauwe melk dient dus gekend te zijn.  
 

A. Zuivelproducten vervaardigd in de EU 
 
Men moet weten in welke EU-lidstaat (-lidstaten) (LS) de rauwe melk werd opgehaald 
om het voldoen aan deze eis te kunnen controleren. 
 
Voor rauwe melk opgehaald in België of in andere LS kan deze informatie door de 
ophaler van de rauwe melk of de koper van de rauwe melk worden geattesteerd aan 
de hand van een pre-attestatie (Belgische ophaler / koper) of worden verstrekt aan de 
hand van een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document 
met de hoofding van de inrichting dat / die de rauwe melk vergezelt (ophaler / koper 
uit een andere LS). 
 
Voor zuivelproducten vervaardigd in België van rauwe melk (die opgehaald werd in 
België of in een andere LS) kan deze informatie worden geattesteerd door de 
zuivelproductenfabrikant aan de hand van een verklaring gebaseerd op de 
traceerinformatie (pre-attestaties of verklaringen van ophaler / koper van rauwe melk) 
waarover hij beschikt. 
Het basisprincipe is dat de verklaring per zending moet worden voorgelegd.  In 
bepaalde gevallen kan van dit principe worden afgeweken, in overleg met de LCE.  Het 
is de verantwoordelijkheid van de operator om contact op te nemen met zijn LCE om 
een dergelijke afwijking te verkrijgen. 
De informatie kan indien nodig verder worden doorgegeven in de voedselketen via pre-
attestatie. 
 
Voor melk en zuivelproducten die vervaardigd zijn in andere LS door een operator 
erkend voor het vervaardigen van zuivelproducten, kan deze informatie door de 
zuivelproductenfabrikant in de andere LS aan de Belgische operator die deze 
producten gebruikt/verwerkt of uitvoert worden verstrekt aan de hand van een 
vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding 
van de inrichting.  
De informatie kan indien nodig nadien verder worden doorgegeven in de voedselketen 
via pre-attestatie.  
 
Voor de modaliteiten betreffende pre-attestatie, verklaring op het handelsdocument / 
de leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting of pre-certificering, 
zie punt VI van deze instructie. 
 
 

B. Ingevoerde zuivelproducten 
 
Voor wat betreft ingevoerde rauwe melk of zuivelproducten, kan deze informatie terug 
gevonden worden op het invoercertificaat, voor zover:  

- de zuivelproducten zijn ingevoerd met de modellen Dairy Products PT of Milk-
RMP/NT, en de rauwe melk is ingevoerd met het model Milk-RM, 
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- de rauwe melk (die werd ingevoerd of verwerkt in de zuivelproducten) niet 
afgeleid is van eenhoevigen, Leporidae of andere niet-gedomesticeerde 
landzoogdieren dan hoefdieren, 

- indien ingevoerd met de modellen Dairy Products PT of Milk-RMP/NT: de rauwe 
melk niet verkregen is in de EU zelf.  
In de invoercertificaten is in dit geval namelijk enkel de optie opgenomen dat de 
rauwe melk afkomstig is uit de EU. Men specificeert dus niet het land van 
oorsprong van de rauwe melk. Dit is bijgevolg onvoldoende informatie om het 
specifieke land van oorsprong van de rauwe melk te weten.   

De operator moet het importcertificaat kunnen voorleggen. 
 
In geval van rauwmelkse producten of rauwe melk (dus ingevoerd met modellen Milk-
RMP/NT of Milk-RM), niet uit het oog verliezen dat een thermische behandeling 
(minstens een pasteurisatie) mogelijks nog uitgevoerd dient te worden voorafgaand 
aan de uitvoer naar Australië, in geval additionele garanties nr. 15, 16 of 17 moeten 
worden afgegeven. 
Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, deze zullen beschreven zijn in de 
invoervergunning (voor meer informatie, zie punt IV – Thermische 
behandelingen).  
 
 
Thermische behandelingen 
 
Bepaalde aanvullende garanties (garanties nr. 15, 16 en 17) impliceren een 
thermische behandeling.  
Zich baseren op wat er vermeld staat op de etiket van het product om te bepalen welke 
optie van toepassing is:  

- indien een UHT-behandeling op het etiket vermeld is, de garantie betreffende 
de UHT-behandeling opnemen in het certificaat;  

- indien er geen specifieke behandeling op het etiket vermeld is en voor zover de 
producten niet als rauwe producten geëtiketteerd zijn, de garantie betreffende 
de pasteurisatie opnemen in het certificaat.  

 
In sommige gevallen is het mogelijk dat de invoervergunning voorziet in een 
uitzondering, en het voorzien is dat ook rauwmelkse producten ingevoerd 
kunnen worden. Indien zo’n een uitzondering van toepassing is, zullen de 
eventuele bijkomende modaliteiten waaronder dit product ingevoerd kan worden 
in Australië zonder hittebehandeling aangegeven worden in de 
invoervergunning (het gaat dan om bv. “post-entry requirements”).  
Het is de verantwoordelijkheid van de operator na te gaan of deze uitzondering 
beschreven (en dus van toepassing) is, en of hij hiervan gebruik wenst te maken. 
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Controle van dierziektestatussen 
 

A. Instructiebundel 
 
Voor meer informatie omtrent het opzoeken van de dierziektestatussen via de website 
van het FAVV of de website van de WOAH, kan men steeds de instructiebundel 
IB.Ziekten.01 raadplegen gepubliceerd op de website van het FAVV.  
 

B. Dierziektestatus inzake nodulaire dermatose (lumpy skin disease - LSD) 
 
Voor bepaalde additionele garanties (nr. 3, 4, 5, 10 en 11) dient men de 
dierziektestatus inzake nodulaire dermatose van het land van oorsprong, of het land 
waar de producten werden vervaardigd (dit omhelst minstens het verwerken, 
verpakken, etiketteren en opslag) te verifiëren.  
 
Het land dient:  

- ofwel volgens de Australische directeur van bioveiligheid erkend te zijn als vrij 
van LSD, 

- ofwel vrij te zijn volgens de WOAH van LSD, 
- en/ofwel te voldoen aan de normen inzake het vrij zijn van LSD volgens de 

WOAH.  
 
Indien de invoervergunning een additionele garantie weergeeft met de optie dat de 
betreffende landen erkend zijn als vrij van LSD volgens de Australische directeur van 
bioveiligheid, én het (de) betreffende land(en) is (zijn) ook effectief erkend als vrij 
(status te verifiëren aan de hand van de lijst van landen die door de Australische 
directeur van bioveiligheid is (zijn) erkend als vrij van nodulaire dermatose), dan dient 
men steeds deze additionele garantie op te nemen in het certificaat.  
 
Indien de invoervergunning geen additionele garantie weergeeft met de optie dat de 
betreffende landen erkend zijn als vrij van LSD volgens de Australische directeur van 
bioveiligheid, of als het betreffende land niet erkend is als vrij (het (de) land(en) is (zijn) 
niet opgenomen in bovenvermelde lijst), dan dient men de status inzake LSD te 
verifiëren aan de hand van de website van de WOAH (zie “punt V – 
Certificeringsvoorwaarden” voor een gedetailleerde beschrijving). 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de instructiebundel van het algemeen certificaat. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/lsd-free-country-list
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/lsd-free-country-list
https://wahis.woah.org/#/event-management
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Aanvullende garanties 
 

A. Aanvullende garanties betreffende ‘Species of origin’ 
 
Garantie 1): De melk of de melk waarmee de zuivelproducten (/zuivelingrediënten) 
geproduceerd werden, is enkel van boviene oorsprong.  
Deze garantie kan ondertekend worden na controle. 
 
Garantie 2): De zuivelproducten (/zuivelingrediënten) zijn enkel van boviene 
oorsprong. 
Deze garantie kan ondertekend worden na controle. 
 

B. Aanvullende garanties betreffende ‘Disease status of the country of origin’ 
 
Garantie 3): De melk of de melk waarvan het zuivelproduct is vervaardigd, is afkomstig 
van (dieren die verblijven in) een land(en) dat (die) door de Wereldorganisatie voor 
diergezondheid (OIE) is (zijn) erkend als vrij van mond- en klauwzeer, zonder 
vaccinatie, en nodulaire dermatose (Lumpy skin disease). 
Deze garantie kan ondertekend worden na controle:  

- de certificerende agent controleert in welke landen de rauwe melk werd 
opgehaald, op basis van de bewijsstukken aangeleverd door de operator 
(verklaringen, vermeldingen op het handelsdocument / leveringsbon / document 
met de hoofding van de inrichting, pre-attestaties, het importcertificaat). 

- de certificerende agent controleert nadien via de website van de WOAH dat 
deze landen vrij zijn: 

o van mond-en-klauwzeer zonder vaccinatie (klikken op de link Official 
Disease Status in de marge links om de landenlijsten te raadplegen). 

o van nodulaire dermatose:  
 Klikken op het oranje vierkantje naast “Events management” 

links bovenaan, om toegang te krijgen tot het toepassen van 
filters;  

 Een filter toepassen voor COUNTRY om het (de) gewenste 
land(en) van oorsprong van de rauwe melk te selecteren (op 
COUNTRY klikken en dan op het gewenste land klikken in het 
drop down menu; indien men andere landen wil toevoegen, 
opnieuw op COUNTRY klikken en op de extra gewenste 
landen klikken, enz.), 

 Een filter toepassen voor DISEASE: Lumpy skin disease virus 
(Inf. with) selecteren, 

 Een filter toepassen voor REPORT DATE: een periode die de 
laatste 3 jaar dekt selecteren (eerst klikken op de 1ste dag van 
de periode waarvoor een controle moet worden uitgevoerd, 
en nadien een tweede keer klikken op de laatste dag van deze 
periode. Hierna op APPLY klikken),  

 verifiëren in de lijst of er geen eventuele notificaties van uitbraken 
worden weergegeven gedurende deze periode. 
 

https://www.oie.int/en/disease/foot-and-mouth-disease/
https://wahis.woah.org/#/event-management


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR 
HUMANE CONSUMPTIE 

IB.AU.AA.14.xx AUSTRALIË 
Januari 2023 

 
 

  10/17 

Garantie 4): De melk waarmee het zuivelproduct (/zuivelingrediënt) vervaardigd werd, 
is afkomstig van dieren die verbleven in een land(en) dat (die):  

- door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) erkend is (zijn) als vrij 
van mond- en klauwzeer, zonder vaccinatie,  

- voldoet (voldoen) aan de normen van de Wereldorganisatie voor 
Diergezondheid (OIE) inzake het vrij zijn van nodulaire dermatose (lumpy skin 
disease).  

Deze garantie kan ondertekend worden na controle:  
- de certificerende agent controleert in welke landen de rauwe melk werd 

opgehaald, op basis van de bewijsstukken aangeleverd door de operator 
(verklaringen, vermeldingen op het handelsdocument / leveringsbon / document 
met de hoofding van de inrichting, pre-attestaties, het importcertificaat). 

- de certificerende agent controleert nadien via de website van de WOAH dat 
deze landen vrij zijn: 

o van mond-en-klauwzeer zonder vaccinatie (klikken op de link Official 
Disease Status in de marge links om de landenlijsten te raadplegen). 

o van nodulaire dermatose:  
 Klikken op het oranje vierkantje naast “Events management” 

links bovenaan, om toegang te krijgen tot het toepassen van 
filters;  

 Een filter toepassen voor COUNTRY om het (de) gewenste 
land(en) van oorsprong van de rauwe melk te selecteren (op 
COUNTRY klikken en dan op het gewenste land klikken in het 
drop down menu; indien men andere landen wil toevoegen, 
opnieuw op COUNTRY klikken en op de extra gewenste 
landen klikken, enz.), 

 Een filter toepassen voor DISEASE: Lumpy skin disease virus 
(Inf. with) selecteren, 

 Een filter toepassen voor REPORT DATE: een periode die de 
laatste 3 jaar dekt selecteren (eerst klikken op de 1ste dag van 
de periode waarvoor een controle moet worden uitgevoerd, 
en nadien een tweede keer klikken op de laatste dag van deze 
periode. Hierna op APPLY klikken),  

 verifiëren in de lijst of er geen eventuele notificaties van uitbraken 
worden weergegeven gedurende deze periode. 

 
Garantie 5): de melk of de melk waarmee het zuivelingrediënt vervaardigd werd, is 
afkomstig van dieren die verbleven in een land(en) dat (die): 

- door de Australische directeur van bioveiligheid is (zijn) erkend als vrij van 
mond- en klauwzeer en nodulaire dermatose (Lumpy skin disease).  

EN / OF 
- door de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) is (zijn) erkend als vrij 

van mond- en klauwzeer, zonder vaccinatie, en; 
- voldoet (voldoen) aan de normen van de Wereldorganisatie voor 

Diergezondheid (OIE) inzake het vrij zijn van nodulaire dermatose (lumpy skin 
disease).  

De optie van toepassing van deze additionele garantie kan opgenomen en 
ondertekend worden na controle:  

https://www.oie.int/en/disease/foot-and-mouth-disease/
https://wahis.woah.org/#/event-management


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR 
HUMANE CONSUMPTIE 

IB.AU.AA.14.xx AUSTRALIË 
Januari 2023 

 
 

  11/17 

- de certificerende agent controleert in welke landen de rauwe melk werd 
opgehaald, op basis van de bewijsstukken aangeleverd door de operator 
(verklaringen, vermeldingen op het handelsdocument / leveringsbon / document 
met de hoofding van de inrichting, pre-attestaties, het importcertificaat); 

- verifieer hierna of het (de) land(en) van oorsprong erkend is (zijn) als vrij van 
mond-en-klauwzeer en nodulaire dermatose door de Australische directeur van 
bioveiligheid. Dit kan aan de hand van de website van de Australische overheid 
voor mond-en-klauwzeer en nodulaire dermatitis (lumpy skin disease-LSD): 

o indien het (de) betreffende land(en) opgenomen is (zijn) in deze lijsten, 
dient men steeds deze optie als additionele garantie op te nemen in het 
certificaat (zie ook punt IV - Controle van dierziektestatussen).  

o indien het (de) betreffende land(en) niet is (zijn) opgenomen in één van 
deze lijsten (maw het land van oorsprong wordt niet erkend als vrij van 
mond en klauwzeer en/of nodulaire dermatose door de Australische 
directeur van bioveiligheid), dient men te verifiëren of het land van 
oorsprong erkend is door de WOAH als vrij van MKZ zonder vaccinatie, 
én voldoet aan de normen van de WOAH inzake het vrij zijn van 
nodulaire dermatose. Dit kan via de website van de WOAH: 
 voor wat betreft mond-en-klauwzeer zonder vaccinatie (klikken op 

de link Official Disease Status in de marge links om de 
landenlijsten te raadplegen). 

 voor wat betreft nodulaire dermatose:  
• Klikken op het oranje vierkantje naast “Events 

management” links bovenaan, om toegang te krijgen 
tot het toepassen van filters;  

• Een filter toepassen voor COUNTRY om het (de) 
gewenste land(en) van oorsprong van de rauwe melk 
te selecteren (op COUNTRY klikken en dan op het 
gewenste land klikken in het drop down menu; indien 
men andere landen wil toevoegen, opnieuw op 
COUNTRY klikken en op de extra gewenste landen 
klikken, enz.), 

• Een filter toepassen voor DISEASE: Lumpy skin disease 
virus (Inf. with) selecteren, 

• Een filter toepassen voor REPORT DATE: een periode 
die de laatste 3 jaar dekt selecteren (eerst klikken op de 
1ste dag van de periode waarvoor een controle moet 
worden uitgevoerd, en nadien een tweede keer klikken 
op de laatste dag van deze periode. Hierna op APPLY 
klikken),  

• verifiëren in de lijst of er geen eventuele notificaties van 
uitbraken worden weergegeven gedurende deze periode. 

 indien aan deze voorwaarden voldaan is, kan deze optie als 
additionele garantie opgenomen worden in het certificaat.  

 
Garantie 6): de melk waarmee het zuivelproduct (/zuivelingrediënten) is (zijn) 
vervaardigd, is afkomstig van (dieren die verblijven in) een land (/landen) dat 

https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/fmd-free-country-list
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/lsd-free-country-list
https://www.oie.int/en/disease/foot-and-mouth-disease/
https://wahis.woah.org/#/event-management
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(die) door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (WOAH) als vrij van mond- 
en klauwzeer is (zijn) erkend, zonder vaccinatie.   
Deze garantie kan ondertekend worden na controle:  

- de certificerende agent controleert in welke landen de rauwe melk werd 
opgehaald, op basis van de bewijsstukken aangeleverd door de operator 
(verklaringen, vermeldingen op het handelsdocument / leveringsbon / 
document met de hoofding van de inrichting, pre-attestaties, het 
importcertificaat). 

- de certificerende agent controleert nadien via de website van de WOAH of 
deze landen vrij zijn: 

o van mond-en-klauwzeer zonder vaccinatie (klikken op de link 
Official Disease Status in de marge links om de landenlijsten te 
raadplegen). 

 
C. Aanvullende garanties betreffende ‘Animal Health’  

 
Garantie 7): Het land van oorsprong voert controles uit die garanderen dat enkel 
gezonde dieren gebruikt worden voor melkproductie,  
Deze garantie mag ondertekend worden op basis van de Europese regelgeving.  
 
Garantie 8): De dieren waren klinisch gezond wanneer de melk verkregen werd.  
Deze garantie mag ondertekend worden op basis van de Europese regelgeving.  
 

D. Aanvullende garanties betreffende ‘Disease status of the country of 
manufacture’ 

 
Garantie 9): Het product (/goederen) werd(en) verwerkt (/vervaardigd) in een land(en) 
dat (die) door de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) erkend is (zijn) als vrij 
van mond-en-klauwzeer, zonder vaccinatie.  
Deze garantie mag voor wat betreft mond-en-klauwzeer worden ondertekend na 
controle van de dierziektestatus van het land waar het geëxporteerde product 
verwerkt, verpakt, geëtiketteerd en opgeslagen werd, op de website van de WOAH dat 
deze landen vrij zijn van mond-en-klauwzeer zonder vaccinatie (klikken op de link 
Official Disease Status in de marge links om de landenlijsten te raadplegen). 
 
Garantie 10): De goederen werd(en) vervaardigd in een land(en) dat (die):  

- door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) erkend is (zijn) als vrij 
van mond- en klauwzeer, zonder vaccinatie,  

- voldoet (voldoen) aan de normen van de Wereldorganisatie voor 
Diergezondheid (OIE) inzake het vrij zijn van nodulaire dermatose (lumpy skin 
disease).  

Deze garantie kan ondertekend worden na controle van de dierziektestatus via de 
website van de WOAH van het (de) land(en) waar het geëxporteerde product werd 
verwerkt, verpakt, geëtiketteerd en opgeslagen:  

- voor wat betreft mond-en-klauwzeer zonder vaccinatie (klikken op de link 
Official Disease Status in de marge links om de landenlijsten te raadplegen). 

- voor wat betreft nodulaire dermatose:  

https://www.oie.int/en/disease/foot-and-mouth-disease/
https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/fievre-aphteuse/liste-des-membres-indemnes-de-fievre-aphteuse/
https://www.oie.int/en/disease/foot-and-mouth-disease/
https://wahis.woah.org/#/event-management
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o Klikken op het oranje vierkantje naast “Events management” links 
bovenaan, om toegang te krijgen tot het toepassen van filters;  

o Een filter toepassen voor COUNTRY om het (de) betreffende 
land(en) te selecteren (op COUNTRY klikken en dan op het 
gewenste land klikken in het drop down menu; indien men andere 
landen wil toevoegen, opnieuw op COUNTRY klikken en op de extra 
gewenste landen klikken, enz.), 

o Een filter toepassen voor DISEASE: Lumpy skin disease virus (Inf. 
with) selecteren, 

o Een filter toepassen voor REPORT DATE: een periode die de laatste 
3 jaar dekt selecteren (eerst klikken op de 1ste dag van de periode 
waarvoor een controle moet worden uitgevoerd, en nadien een 
tweede keer klikken op de laatste dag van deze periode. Hierna op 
APPLY klikken),  

o verifiëren in de lijst of er geen eventuele notificaties van uitbraken worden 
weergegeven gedurende deze periode. 

 
Garantie 11): De goederen werd(en) vervaardigd in een land(en) dat (die):  

- door de Australische directeur van bioveiligheid is/zijn erkend als vrij van mond- 
en klauwzeer en nodulaire dermatose (lumpy skin disease).  

EN / OF 
- door de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) is (zijn) erkend als vrij 

van mond- en klauwzeer, zonder vaccinatie, en; 
- voldoet (voldoen) aan de normen van de Wereldorganisatie voor 

Diergezondheid (OIE) inzake het vrij zijn van nodulaire dermatose (lumpy skin 
disease).  

De optie van toepassing van deze additionele garantie kan opgenomen en 
ondertekend worden na controle:  

- verifieer eerst of het (de) land(en) waar de goederen werden vervaardigd 
(verwerkt, verpakt, geëtiketteerd en opgeslagen), erkend is (zijn) als vrij van 
mond-en-klauwzeer en nodulaire dermatose door de Australische directeur van 
bioveiligheid. Dit kan aan de hand van de website van de Australische overheid 
voor mond-en-klauwzeer en nodulaire dermatitis (lumpy skin disease-LSD); 

- indien het (de) betreffende land(en) opgenomen is (zijn) in deze lijsten, dient 
men steeds deze optie als additionele garantie op te nemen in het certificaat 
(zie ook punt IV – Controle van dierziektestatussen);  

- indien het (de) betreffende land(en) niet is (zijn) opgenomen in één van deze 
lijsten (maw. het betreffende wordt niet erkend als vrij van mond en klauwzeer 
en/of nodulaire dermatose door de Australische directeur van bioveiligheid), 
dient men te verifiëren of het land erkend is door de WOAH als vrij van MKZ 
zonder vaccinatie, én voldoet aan de normen van de WOAH inzake het vrij zijn 
van nodulaire dermatose. Dit kan via de website van de WOAH: 

o voor wat betreft mond-en-klauwzeer zonder vaccinatie (klikken op de link 
Official Disease Status in de marge links om de landenlijsten te 
raadplegen); 

o voor wat betreft nodulaire dermatose:  

https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/fmd-free-country-list
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/lsd-free-country-list
https://www.oie.int/en/disease/foot-and-mouth-disease/
https://wahis.woah.org/#/event-management
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 Klikken op het oranje vierkantje naast “Events management” 
links bovenaan, om toegang te krijgen tot het toepassen van 
filters;  

 Een filter toepassen voor COUNTRY om het (de) betreffende 
land(en) te selecteren (op COUNTRY klikken en dan op het 
gewenste land klikken in het drop down menu; indien men 
andere landen wil toevoegen, opnieuw op COUNTRY klikken 
en op de extra gewenste landen klikken, enz.), 

 Een filter toepassen voor DISEASE: Lumpy skin disease virus 
(Inf. with) selecteren, 

 Een filter toepassen voor REPORT DATE: een periode die de 
laatste 3 jaar dekt selecteren (eerst klikken op de 1ste dag van 
de periode waarvoor een controle moet worden uitgevoerd, 
en nadien een tweede keer klikken op de laatste dag van deze 
periode. Hierna op APPLY klikken),  

 verifiëren in de lijst of er geen eventuele notificaties van uitbraken 
worden weergegeven gedurende deze periode. 

o indien aan deze voorwaarden voldaan is, kan deze optie als additionele 
garantie opgenomen worden in het certificaat.  

 
Garantie 12): land van vervaardiging: ……………….. 
Het (de) land(en) waar de producten werden verwerkt, verpakt, opgeslagen en 
geëtiketteerd dient (mogelijks) te worden aangegeven in het certificaat. De operator 
stelt de nodige bewijsstukken ter beschikking van de certificerende agent om dit na te 
gaan (etiketten, handelsdocumenten enz.). 
 

E. Aanvullende garanties betreffende ‘Date of manufacture’ 
 
Garantie 13): De verpakking of onmiddellijke verpakking is voorzien van de datum van 
vervaardiging.  
Deze garantie mag worden ondertekend na controle. 
 
Garantie 14): Een voor de lading specifieke verklaring van de fabrikant (wordt 
verstrekt) met de productiedatum voor elk lot of elk lotnummer (is verstrekt aan de 
officiële dierenarts).  
Deze garantie mag worden ondertekend na controle. 
 

F. Aanvullende garanties betreffende ‘Heat treatment’ 
 
Garantie 15): De melk of de melk waarmee de zuivelproducten vervaardigd werden, is 
afkomstig van een land/zone dat/die voldoet aan de voorwaarden van de OIE voor wat 
betreft het vrij zijn van boviene brucellose, boviene tuberculose en Jembrana,  
OF de melk of de melk waarmee de producten vervaardigd werden, werd onderworpen 
aan een pasteurisatie van minimaal 15 seconden bij 72°C,  
OF de melk of de melk waarmee de producten vervaardigd werden, werd onderworpen 
aan een UHT-behandeling van 135°C gedurende minstens 1 seconde.  
Het certificaat moet enkel de optie, die van toepassing is, vermelden. Deze garantie 
mag worden ondertekend na controle van het etiket.  
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- de eerste optie kan niet worden ondertekend gezien Jembrana geen 
aangifteplichtige ziekte is volgens EU-regelgeving, en het importcertificaat ook 
geen garanties biedt voor deze ziekte. Uitgevoerde producten moeten dus een 
thermische behandeling hebben ondergaan, en mogen niet geëtiketteerd zijn 
als rauwe producten.  

- indien het etiket een UHT-behandeling vermeldt, dan wordt de garantie 
betreffende de UHT-behandeling opgenomen.  

- indien het etiket geen specifieke thermische behandeling vermeldt, dan wordt 
de garantie betreffende de pasteurisatie opgenomen.  

 
Garantie 16): De zuivelingrediënten werden onderworpen aan een van de volgende 
thermische behandelingen:  

- pasteurisatie bij 72°C gedurende minimaal 15 seconden, OF;  
- UHT-behandeling van 135°C gedurende minimaal 1 seconde.  

Het certificaat moet enkel de garantie die van toepassing is vermelden. Deze garantie 
mag worden ondertekend na controle van het etiket.  

- de producten mogen niet geëtiketteerd zijn als rauwe producten.  
- indien het etiket een UHT-behandeling vermeldt, dan wordt de garantie 

betreffende de UHT-behandeling opgenomen.  
- indien het etiket geen specifieke thermische behandeling vermeldt, dan wordt 

de garantie betreffende de pasteurisatie opgenomen.  
 
Garantie 17): De melk waarvan de zuivelingrediënten vervaardigd werden, werd 
onderworpen aan een van de volgende thermische behandelingen:  

- pasteurisatie bij 72°C gedurende minimaal 15 seconden, OF;  
- UHT-behandeling van 135°C gedurende minimaal 1 seconde.  

Het certificaat moet enkel de garantie die van toepassing is vermelden. Deze garantie 
mag worden ondertekend na controle van het etiket.  

- de producten mogen niet geëtiketteerd zijn als rauwe producten.  
- indien het etiket een UHT-behandeling vermeldt, dan wordt de garantie 

betreffende de UHT-behandeling opgenomen.  
- indien het etiket geen specifieke thermische behandeling vermeldt, dan wordt 

de garantie betreffende de pasteurisatie opgenomen.  
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIES, VERMELDINGEN EN PRE-CERTIFICATEN 
 
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC inzake pre-
attestatie en pre-certificatie (gepubliceerd op de website van het FAVV, onder het 
hoofdstuk ‘Algemene documenten voor export naar derde landen’) zijn van toepassing. 
 
Zoals beschreven in punt IV zijn uitgesloten van de verplichting tot pre-certificering:  

- rauwe melk opgehaald / gekocht door een operator geregistreerd als ophaler / 
koper van rauwe melk in een andere LS,  

- melk en zuivelproducten vervaardigd in een andere LS door een erkende 
operator.  

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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Deze producten mogen worden vergezeld van een vermelding die wordt afgegeven op 
het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van de 
inrichting door de operator in kwestie, in plaats van pre-gecertificeerd te zijn. 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren.   
 
 
Pre-attestatie  
 
Voor zover een Belgische operator beschikt over de informatie betreffende het (de) 
land(en) waar de rauwe melk waarmee de producten werden vervaardigd werd 
opgehaald  

- op basis van de traceerbaarheid van de rauwe melk waarover hij beschikt, 
EN/OF  

- op basis van een pre-attestatie afgeleverd door een stroomopwaarts gelegen 
Belgische operator, EN/OF 

- op basis van een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het 
document met de hoofding van de inrichting afgeleverd door een in een andere 
LS gevestigde operator die geregistreerd is als ophaler / koper van rauwe melk 
of erkend is voor de productie van zuivelproducten,  

dan kan hij de melk of de zuivelproducten pre-attesteren voor export. 
 
Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het 
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting: 
 
 
Land(en) van oorsprong van rauwe melk: ………….: 
 
Datum: 
Naam en handtekening verantwoordelijke: 
 

 
 
Vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de 
hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS 
 
Een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de 
hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS 
om de oorsprong van de rauwe melk te bevestigen is ontvankelijk, voor zover de 
operator geregistreerd is als ophaler / koper van rauwe melk of erkend is voor de 
productie van zuivelproducten overeenkomstig de van toepassing zijnde Europese 
regelgeving. 
 
De volgende vermelding moet op het handelsdocument / de leveringsbon / het 
document met de hoofding van de inrichting aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn: 
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Country of origin of the raw milk: …………. 
 
Date: 
Name and signature responsible person: 
 

 


