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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land  
Melk en zuivelproducten 0401, 0402, 0403, 0404, 

0405, 0406 
Barbados 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
FAVV-code  Titel van het certificat  
EX.VTP.BB.01.02 Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 

zuivelproducten 
4 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor de uitvoer  

Een specifieke erkenning is niet vereist voor de uitvoer van melk en 
zuivelproducten naar Barbados.  
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Producten die in aanmerking komen voor uitvoer naar Barbados 
 
Enkel producten met het identificatiemerk van een Belgische inrichting erkend 
voor de productie van zuivelproducten mogen naar Barbados worden 
uitgevoerd. 
 
 
Grondstoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van de naar Barbados uit te 
voeren producten 
 
De gebruikte grondstoffen (rauwe melk of zuivelproducten) mogen afkomstig 
zijn uit andere EU-lidstaten (LS), of uit een derde land in de EU zijn ingevoerd, 
 
 
Gezondheidsstatus van België 
 
Het land van oorsprong van de uitgevoerde producten, namelijk België, moet vrij 
zijn van: 

- mond- en klauwzeer en runderpest in alle gevallen, 
- anthrax, tuberculose en brucellose, indien de uitgevoerde producten 

rauwe melkproducten zijn 
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V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 1.1: de gegevens vermelden betreffende de inrichting / de trader die de 
producten uitvoert. 
 
Punt 1.5: de gegevens vermelden betreffende de inrichting / de trader die de 
producten invoert. 

Punt 1.9: de gegevens vermelden betreffende de inrichting van waaruit de 
producten worden verzonden. 
 
Punt 1.10: de gegevens vermelden betreffende de fysieke plaats naar waar de 
goederen worden verzonden. 
 
Punt 1.11: de gegevens vermelden betreffende de fysieke plaats van waaruit de 
goederen worden verzonden (dit kan bijvoorbeeld een productie-inrichting of 
een koelhuis zijn). 

Punt 1.13: de gegevens die hier moeten worden vermeld, zijn afhankelijk van het 
type vervoer. 

- Voor wagons/vrachtwagens: registratienummer; 
- Voor containers: registratienummer + totaal aantal; 
- Voor vliegtuigen: vluchtnummer; 
- Voor boten: naam. 

 
Punten 2.1 tot en met 2.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op 
basis van de Europese en nationale wetgeving. 
 
Punt 2.4: er wordt aan deze eis systematisch voldaan, aangezien de 
grondstoffen enkel uit de EU of uit door EU toegelaten derde landen (in 
voorkomend geval geïmporteerd met een invoercertificaat) mogen afkomstig 
zijn.  
 
Punten 2.5 tot en met 2.7: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op 
basis van de Europese en nationale wetgeving. 
 
Punt 2.8: deze verklaring kan na controle worden ondertekend. 

- Controleren of de zending rauwe melkproducten bevat, op basis van de 
etiketten. 

- Indien dit het geval is, controleren dat België vrij is van tuberculose, 
brucellose en anthrax, op de website van het FAVV. 

 
Punt 2.9: deze verklaring kan na controle worden ondertekend. De uitgevoerde 
producten moeten een identificatiemerk dragen van een inrichting erkend door 
het FAVV voor de productie van zuivelproducten.  
 
Punten 2.10 en 2.11: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van de Europese en nationale wetgeving. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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Punt 2.12: controleren dat België wel degelijk vrij is van mond- en klauwzeer en 
runderpest, op de website van het FAVV 
 
Punten 2.13 tot en met 2.16: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op 
basis van de Europese en nationale wetgeving. 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/

