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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Melk  
Zuivelproducten 
 

0401, 0402, 0403, 0404, 
0405, 0406 

Brazilië 
 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.BR.01.03 
 

Gezondheidscertificaat voor de export van melk en 
zuivelproducten 

5 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Exporterkenning voor Brazilië 
 

 
Opgelet !!! 

Nieuwe erkenningsaanvragen voor de uitvoer van zuivelproducten zullen niet door 
de Braziliaanse autoriteiten worden behandeld zolang België niet aan een gunstige 

audit van het systeem door de Braziliaanse autoriteiten werd onderworpen. 
Het is dus op dit moment niet nuttig om nieuwe erkenningsaanvragen voor uitvoer 

naar Brazilië in te dienen: Het FAVV zal hieraan geen gevolg geven. 
De reeds opgelijste operatoren mogen daarentegen de productcategorieën 

waarvoor zij reeds zijn goedgekeurd, blijven uitvoeren. 
 

 
De inrichting waar de uitgevoerde melk en zuivelproducten zijn vervaardigd, moet 
worden opgenomen in de gesloten lijst van bedrijven die gemachtigd zijn om melk en 
zuivelproducten naar Brazilië uit te voeren. Bovendien keurt Brazilië een operator goed 
enkel voor bepaalde specifieke soorten van producten waarvoor de aanvraag werd 
gedaan. Een inrichting die voorkomt op de gesloten lijst voor Brazilië mag dus enkel 
zuivelproducten uitvoeren als deze inrichting de specifieke erkenning gekregen heeft 
voor het soort product dat overeenstemt met het uitgevoerde product. 
 
In het geval van producten die uit een opslagbedrijf worden uitgevoerd, moet deze ook 
op de gesloten lijst staan. 

 
De lijst met goedgekeurde Belgische inrichtingen kan worden geraadpleegd op de 
website van de Braziliaanse overheid. Een link naar deze site is toegankelijk via de 
FAVV-website. Op de Braziliaanse website: bij “País”, selecteer “BÉLGICA”, dan bij 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
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“Área”, selecteer “Leite” (voor de producerende bedrijven) en/of “Estocagem” (voor 
de opslagbedrijven), en klik daarna op “Rélatorio”. 
 
Elk producerend bedrijf of opslagbedrijf dat wenst te worden opgenomen in de 
gesloten lijst van inrichtingen die erkend zijn voor de uitvoer van melk en 
zuivelproducten naar Brazilië, moet bij zijn LCE een aanvraag voor erkenning indienen 
voor de uitvoer naar Brazilië, overeenkomstig de Procedure exporterkenning (zie 
website van het FAVV – onder Algemene documenten voor uitvoer naar derde landen) 
en aan de hand van het juiste aanvraagformulier (EX.VTP.erkenningexport). Voor de 
producerende bedrijven moet bovendien op deze aanvraag het type zuivelproducten 
vermeld zijn, waarvoor de operator de erkenning wenst te verkrijgen. 
 
Het hoofdbestuur is belast met het versturen van de aanvraag voor erkenning naar de 
bevoegde Braziliaanse overheid. 
 
De Braziliaanse overheid behoudt zich het recht voor om de inrichtingen te inspecteren 
voorafgaand aan hun opname op de gesloten lijst. Het blijkt dat de wachttijd voor een 
inspectie zeer lang (meerdere jaren) kan duren. De kosten voor een dergelijk 
inspectiebezoek zijn ten laste van de operator die vraagt om op de gesloten lijst 
opgenomen te worden. 
 
De erkenning neemt aanvang na ontvangst van de brief van DG Controle waarin 
de opname op de gesloten lijst bevestigd wordt. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Registratie van de etiketten aangebracht op de uitgevoerde producten 
 
De operatoren die erkend zijn voor export naar Brazilië moeten de etiketten 
aangebracht op de zuivelproducten die ze naar Brazilië willen exporteren, laten 
registreren bij de Braziliaanse autoriteiten, voorafgaand aan de export van deze 
producten.  
 
De registratie van de etiketten verloopt voortaan exclusief via elektronische weg, via 
de applicatie PGA-SIGSIF. 
 
De registratie van de etiketten heeft een geldigheidsduur van 10 jaar en de vraag tot 
registratie moet worden hernieuwd wanneer die komt te vervallen. 
De operatoren die reeds etiketten hebben geregistreerd via het oude systeem zijn niet 
verplicht om die opnieuw te registreren indien de geldigheidsperiode ervan nog loopt. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om zijn etiketten te registreren 
overeenkomstig de Braziliaanse instructies. Het FAVV komt niet tussen in dit proces. 
De operator moet de schriftelijke sporen bewaren van alle stappen die in die zin 
worden ondernomen, alsook de bewijzen van validatie / aanvaarding in voorkomend 
geval. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#docgeneraux
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html
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De producten mogen pas worden uitgevoerd wanneer de operator van de Braziliaanse 
autoriteiten en/of het computersysteem de bevestiging heeft ontvangen dat de 
etiketten wel degelijk geregistreerd zijn. 
Deze bevestiging moet bij de certificatie worden voorgelegd. 
 
In het kader van de registratie van de etiketten maken de Braziliaanse autoriteiten een 
onderscheid tussen de zogenoemde “gereglementeerde” producten (producten 
waarvoor er een Braziliaanse standaard bestaat) en de producten die dit niet zijn.  

- Alle uitleg met betrekking tot de procedures voor toegang tot het systeem en 
registratie van de producten en etiketten zijn beschikbaar op de website van het 
MAPA. 

- Een tabel met de lijst van de zogenoemde “gereglementeerde” producten is 
beschikbaar op de website van het MAPA door de volgende link te volgen 
“Anexo V- tabela de Produtos Regulamentados”. 

 
A. Het product staat in de lijst van de “gereglementeerde” producten 

 
Dat betekent dat het product aan een bestaande Braziliaanse standaard beantwoordt. 
In dat geval is een eenvoudige declaratoire registratieprocedure vereist. De 
aanvaarding en de validatie van de etiketten via het registratiesysteem verloopt 
onmiddellijk en automatisch. 
 
Er wordt aangeraden om het voor export bestemde product aan een reeds bestaande 
categorie in de tabel te koppelen, na zich ervan vergewist te hebben dat het product 
in kwestie wel degelijk aan de geciteerde standaard beantwoordt. 
 
Het etiket zal later op willekeurige wijze door het MAPA kunnen worden gecontroleerd. 
Indien het dossier niet correct ingevuld werd, kan het etiket in dat geval door het MAPA 
worden afgewezen. 
 

B. Het product staat niet in de lijst van de “gereglementeerde producten” 
 

Dat betekent dat het product aan geen enkele bestaande Braziliaanse standaard 
beantwoordt. 
In dat geval is de onmiddellijke aanvaarding en validering van de etiketten niet van 
toepassing: het dossier wordt door de Braziliaanse autoriteiten geanalyseerd voordat 
het in voorkomend geval wordt goedgekeurd.  
 
 
Voorwaarden voor kazen vervaardigd van rauwe melk: 
 
Kaas die vervaardigd is van melk die niet gepasteuriseerd is (of een andere 
gelijkwaardige behandeling heeft ondergaan), moet gedurende ten minste 60 
dagen een rijpingsproces hebben ondergaan bij een temperatuur van meer dan 
5 °C. 
 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/registro-de-produtos-rotulagem
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/registro-de-produtos-rotulagem
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/arquivos/copy_of_AnexoV.xls
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De operator moet kunnen aantonen dat het product de vereiste behandeling 
heeft ondergaan: 
 

- voor in België vervaardigde kazen:  
o hetzij aan de hand van het productieproces (de operator kan 

stroomafwaarts in de voedselketen garanderen dat aan deze 
vereisten voldaan is door middel van een pre-attestatie op het 
handelsdocument – zie punt VI. van deze instructie); 

o hetzij door middel van de pre-attestatie indien hijzelf niet de 
producent is. 

- Voor kazen vervaardigd in een andere lidstaat: door middel van een pre-
certificaat (zie punt VI. van deze instructie). 

 
 
Landen van herkomst van de producten >< warmtebehandeling van de 
zuivelproducten 
 
De operatoren moeten kunnen aantonen dat aan één van de volgende twee 
situaties is voldaan: 

- hetzij werden de producten vervaardigd in een land dat vrij is van 
besmettelijke nodulaire dermatose en mond- en klauwzeer, 

− voor in België vervaardigde producten: de dierziektestatus van 
België kan worden gecontroleerd op de website van het FAVV, 

− voor producten die in een andere LS vervaardigd zijn: de 
dierziektestatus van deze LS kan worden gecontroleerd op de 
website van de OIE; 

- hetzij hebben de producten of de bij de vervaardiging ervan gebruikte 
melk één van de in het certificaat beschreven thermische behandelingen 
(punten 3.2.1 tot en met 3.2.3) ondergaan: 

o voor in België vervaardigde producten: dit kan worden aangetoond 
aan de hand van het productieproces of van een door een Belgische 
stroomopwaarts gelegen producent verstrekte pre-attestatie (zie 
punt VI. van deze instructie), 

o Voor producten vervaardigd in een andere lidstaat: de informatie 
moet worden gegeven door middel van een pre-certificaat (zie punt 
VI. van deze instructie). 

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Punt 1.9: de informatie vermelden van de inrichting van waaruit de producten 
zullen worden uitgevoerd. 
 
Punt 1.23: betreft alleen zuivelgrondstoffen. 
 
Punt 2.1: er moet worden nagegaan dat de inrichting van waaruit de producten worden 
uitgevoerd, wel degelijk op de gesloten lijst van erkende inrichtingen staat voor de 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/#bovins
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countryreports
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uitvoer van melk en zuivelproducten naar Brazilië voor de categorie van producten die 
de inrichting wenst uit te voeren.  
De gesloten lijst is toegankelijk via de website van het FAVV. 
De andere voorwaarden kunnen worden geattesteerd op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punt 2.2: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese wetgeving. 
 
Punt 2.3: de punten 2.3.1 en 2.3.2 moeten worden geschrapt. 
 
Punt 2.3.3 kan worden ondertekend op basis van het bestaan van een door het 
FAVV uitgevoerde controleprogramma, zoals vereist in de Europese wetgeving. 
 
Punten 2.4 tot 2.6: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese wetgeving. 
 
Punt 2.7.: dit punt kan worden geattesteerd: 

- Voor thermisch behandelde producten: de Europese wetgeving vereist 
een minimale warmtebehandeling van pasteurisatie, die zorgt voor een 
negatieve restfosfatase. Dit punt kan dus worden ondertekend op basis 
van de Europese wetgeving. 

- Voor kazen vervaardigd van rauwe melk: de operator moet aan de 
certificerende agent het bewijs leveren dat aan de eis is voldaan, hetzij 
aan de hand van het productieproces, hetzij aan de hand van een pre-
attestatie, hetzij aan de hand van een pre-certificaat. 

 
Punt 2.8: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese wetgeving. 
 
Punt 2.9: aangezien de behandeling door bestraling aan verplichte etikettering 
is onderworpen in de Europese Unie, kan dit punt worden geattesteerd na de 
controle van het etiket. 
 
Punt 2.10: dit punt kan worden ondertekend na controle. 
 
Punt 2.11: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punt 3.1: het land waarvan het erkenningsnummer vermeld op het uitgevoerde 
product afkomstig is, wordt beschouwd als het land van herkomst. 
Dit punt kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus van het 
land van herkomst op de website van het FAVV of de website van de OIE in 
voorkomend geval (zie punt IV). 
 
Punt 3.2: de vereiste met betrekking tot de voorzorgsmaatregelen na de 
verwerking kan worden ondertekend op basis van de Europese wetgeving. 
 
Punten 3.2.1 tot 3.2.3: de optie die niet van toepassing is, moet worden 
geschrapt. De operator moet aan de certificerende agent het bewijs leveren dat 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/#bovins
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countryreports
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aan de vereiste is voldaan, hetzij aan de hand van het productieproces, hetzij 
aan de hand van een pre-attestatie, hetzij aan de hand van een pre-certificaat. 
 
Punt 3.3: dit punt moet zo worden geïnterpreteerd dat het alleen betrekking heeft 
op melk die niet kan worden opgehaald om in de voedselketen terecht te komen. 
Dit kan dus ondertekend worden op basis van de Europese wetgeving. 
 
 
 
VI. PRE-CERTIFICERING EN PRE-ATTESTATIE 
 
De algemene modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende 
pre-attestatie en pre-certificering zijn van toepassing (zie website van het FAVV, 
onder het tabblad « Algemene documenten voor de export naar derde landen »). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-certificering 
 
Het pre-certificaat dat is afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere 
LS moet de volgende verklaringen bevatten om te kunnen worden gebruikt voor 
de certificering voor Brazilië. 
 

 
1. The dairy product is a cheese produced from raw milk and has undergone a 
maturation process at a temperature above 5°C for a period of at least 60 days (1). 
 
2. The product or the milk used for its manufacture has been subjected to one of the 
following heat treatments (1)(2): 

− (1) at 132°C for at least 1 second (UHT); 

− (1) for milk with a pH below 7.0: a high temperature pasteurisation process 
(HTST) at 72°C for at least 15 seconds; 

− (1) for milk with a pH greater than 7.0: a high-temperature pasteurization 
process (HTST) applied twice. 

 
(1) Keep as appropriate 
(2) To certify only if the country of manufacture is not free from foot and mouth disease and lumpy 
skin disease. 

 

 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over relevante informatie m.b.t.:  

- het rijpingsproces van het product indien het gaat om kaas vervaardigd 
met rauwe melk (hetzij in de vorm van het productieproces, hetzij in de 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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vorm van een pre-attestatie afgeleverd door een stroomopwaarts gelegen 
Belgische operator, hetzij in de vorm van een pre-certificaat afgeleverd 
door de bevoegde autoriteit van een andere LS), 

- de thermische behandeling van het product of van de voor de 
vervaardiging ervan gebruikte melk, in het geval van een product dat is 
vervaardigd in een land dat niet vrij is van besmettelijke nodulaire 
dermatose en mond- en klauwzeer (hetzij in de vorm van het 
productieproces, hetzij in de vorm van een pre-attest dat is afgeleverd 
door een stroomopwaarts gelegen Belgische operator, hetzij in de vorm 
van een pre-certificaat dat is afgeleverd door de bevoegde autoriteit van 
een andere LS),  

kan hij de melk/zuivelproducten pre-attesteren voor Brazilië. 
 
De pre-attestatie wordt opgesteld door de volgende verklaring van de 
verantwoordelijke van de inrichting aan te brengen op het handelsdocument. 
 

A. Pre-attestatie voor rauwmelkse kazen 
 

 

De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: BR. 

 

Naam van de verantwoordelijke: 

Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 

 

 
B.  Pre-attestatie voor zuivelproducten: vast te stellen indien het land van 

productie niet vrij is van besmettelijke nodulaire dermatose en mond- en 
klauwzeer 

 

 

De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: BR. 

 

Het product of de bij de vervaardiging ervan gebruikte melk hebben een van de 
volgende warmtebehandelingen ondergaan: 

- (1) 132°C gedurende ten minste 1 seconde (UHT); 
- (1) voor melk met een pH-waarde lager dan 7.0: een pasteurisatieproces bij 

hoge temperatuur (HTST) bij 72°C gedurende ten minste 15 seconden; 
- (1) voor melk met een pH-waarde hoger dan 7.0: 2 maal een 

pasteurisatieproces bij hoge temperatuur (HTST) toepassen. 
 

Naam van de verantwoordelijke: 

Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 

 
(1) Schrappen wat niet past 

 

 


