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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Kant- en-klaarmaaltijden 
(samengestelde producten) 

1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1901 
1902 

1905 
2004 
2005 
2103 
2104 
210500 
2106 

Chili 

 
 
 
II. EUROPEES CERTIFICAAT 
 
Type certificaat   Titel van het certificaat   
   
TRACES Exportcertificaat van de EU – (CL) Kant- 

enklaarmaaltijden voor menselijke consumptie  
3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Chili 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Chili is noodzakelijk voor 
de export van kant-en-klaarmaaltijden, aangezien Chili een gesloten lijst van 
goedgekeurde bedrijven toepast. zowel de productie-inrichting als de opslaginrichting 
(indien deze verschillend is van de productie-inrichting) moeten in deze gesloten lijst 
opgenomen zijn. 
 
De lijst van de bedrijven goedgekeurd voor de export van kant-en-klaarmaaltijden 
naar Chili, alsook van de producten waarvoor deze bedrijven goedgekeurd zijn, kan 
worden geraadpleegd in de tabellen die toegankelijk zijn via een van de twee 
volgende links: 

- “Establicimientos de la Unión Europea” 
- “Productos para consumo y uso humano autorizados para exportar a Chile por 

exclusión del requisito de habilitación” 
op de website van de Chileense overheid (filteren in de kolom voor het land om het 
geheel meer leesbaar te maken). 
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/importaciones-0/115/registros 
 
Een operator die in de gesloten lijst van goedgekeurde bedrijven voor de export van 
kant-en-klaarmaaltijden naar Chili wenst te worden opgenomen, moet een 
erkenningsaanvraag voor export naar Chili bij zijn LCE indienen, volgens de 
procedure voor exporterkenning (zie website FAVV, onder “Algemene 
documenten voor export naar derde landen”), aan de hand van het formulier dat 

http://www.sag.cl/content/productos-para-consumo-y-uso-humano-autorizados-para-exportar-chile-por-exclusion-del
http://www.sag.cl/content/productos-para-consumo-y-uso-humano-autorizados-para-exportar-chile-por-exclusion-del
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/importaciones-0/115/registros
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
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ter beschikking wordt gesteld op de website van het FAVV 
(EX.VTP.exporterkenning). 
  
Hij voegt de volgende documenten aan zijn aanvraag toe: 

- het specifieke registratieformulier, waarvan de twee eerste tabellen ingevuld 
zijn; 

- de ingevulde Excel-tabel. 
Deze documenten zijn beschikbaar op de website van het FAVV (pagina voor export 
van kant-en-klaarmaaltijden naar Chili). Ze moeten worden ingevuld overeenkomstig 
de informatie opgenomen in Foodweb (exact dezelfde benamingen zoals 
opgenomen in Foodweb gebruiken), en moeten in elektronisch formaat aan de LCE 
worden overgemaakt (in Word en Excel, niet in PDF-vorm). 
Voor wat betreft het Word-bestand, moet er in het eerste tabel (vak “Productos”), 
naast een beschrijving van het product ook duidelijk de diersoort waarvan het 
product afgeleid is, vermeld zijn, evenals het percentage van deze diersoort in het 
geheel van het product. 
 
Indien de operator, die wenst in de gesloten lijst opgenomen te worden, in België 
erkend is, dan vult de LCE het specifieke registratieformulier als volgt verder aan, 
vooraleer zij dit aan het hoofdbestuur bezorgt: 

- de vakken “Institución fiscalizadora de la producción y preceso”, “Institución 
certificadora de los productos de exportación” en “Institución responsable de 
la sanidad de los animales que dan origen a la materia prima” invullen met de 
naam en de adresgegevens van de LCE; 

- het formulier dateren achter “fecha”; 
- zijn naam schrijven achter “nombre”; 
- het formulier ondertekenen achter “firma”; 
- de stempel van de LCE zetten achter “timbre”. 

De LCE controleert ook of de gegevens conform hetgeen in BOOD vermeld staat, 
ingevuld zijn (zowel op het Word-document als het Excel-bestand). 
 
Het Hoofdbestuur maakt het volgende over aan de bevoegde Chileense overheid: 

- een elektronische versie van de erkenningsaanvraag (Word-document en 
Excel-bestand), via e-mail, met de Commissie en de Europese 
vertegenwoordiging in Chili in kopie; 

- een papieren versie van de erkenningsaanvraag, via de post. 
 
De Chileense overheid behoudt zich het recht om de inrichting te inspecteren 
alvorens deze wordt opgenomen in de gesloten lijst, om na te gaan of ze aan de 
Chileense normen voldoet. De mogelijke kosten van een dergelijk inspectiebezoek 
moeten gedragen worden door de operator die in de gesloten lijst wenst opgenomen 
te worden. 
 
De erkenning geldt na ontvangst van de brief van DG Controle die bevestigt dat de 
inrichting in de gesloten lijst opgenomen is. 
 
 
 

https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Het certificaat is beschikbaar op de Europese certificeringswebsite “TRACES NT”. 
Verdere details en instructies omtrent het gebruik van TRACES NT zijn 
beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
Het certificaat moet in het Spaans en in de moedertaal van de operator afgeleverd 
worden. 
 
Punt I.11: de inrichting waarvan de goederen worden verzonden dient vermeld te 
worden (productie-inrichting of opslaginrichting). Deze inrichting moet in de gesloten 
lijst opgenomen zijn. 
 
Punt I.25: het is de productie-inrichting die vermeld moet worden. Deze inrichting 
moet in de gesloten lijst opgenomen zijn. 
 
Punt II.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de erkenning van 
de productie-inrichting en de opslaginrichting (indien van toepassing) en na controle 
dat deze in richtingen wel degelijk in de gesloten lijst opgenomen zijn. 
 
Punt II.3: deze verklaring mag geschrapt worden indien de kant-en-klaarmaaltijd 
geen melk of zuivelproducten bevat. 

- Punt II.3.1: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van de 
erkenning van de productie-inrichting en de opslaginrichting van de producten 
bestemd voor export. 

- Punt II.3.2: deze verklaring mag ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten, op de website van het 
FAVV. 

- Punt II.3.3: een van de opties dient gekozen te worden voor wat betreft de 
thermische behandeling die toegepast werd op de melk die gebruikt werd voor 
het vervaardigen van de producten. De operator dient de nodige 
bewijsstukken voor te leggen. Het niet toepassen van een thermische 
behandeling mag enkel toegestaan worden indien de producten (kazen) aan 
de voorwaarden vermeld in punt II.3.5 voldoen. 

 
Punt II.4: deze verklaring mag geschrapt worden indien de kant-en-klaarmaaltijd 
geen pluimveevlees of pluimveevleesproducten bevat. 

- Punt II.4.1: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van de 
erkenning van de productie-inrichting en de opslaginrichting van het 
pluimveevlees of de pluimveevleesproducten die gebruikt werden voor het 
vervaardigen van de producten bestemd voor export. De operator dient de 
nodige bewijsstukken voor te leggen. 

- Punt II.4.2: een van de opties dient gekozen te worden voor wat betreft de 
thermische behandeling die het vlees / de vleesproducten hebben ondergaan. 

 
Punt II.5: deze verklaring mag geschrapt worden indien de kant-en-klaarmaaltijd 
geen varkens- of rundvlees of varkens- of rundvleesproducten bevat. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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- Punt II.5.1: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van de 
erkenning van de productie-inrichting en de opslaginrichting van het varkens- 
of rundvlees of de varkens- of rundvleesproducten die gebruikt werden voor 
het vervaardigen van de producten bestemd voor export. De operator dient de 
nodige bewijsstukken voor te leggen. 

- Punt II.5.2: de operator moet 
 de nodige bewijsstukken voorleggen voor wat betreft de EU-lidstaat van 

oorsprong van het vlees / de vleesproducten die gebruikt werden voor 
het vervaardigen van de kant-en-klaarmaaltijden, en de certificerende 
agent moet de dierziektestatus van deze lidstaat controleren op de 
website van het FAVV (voor België) of van de OIE (voor andere 
lidstaten), OF 

 de nodige bewijsstukken voorleggen die aantonen dat de kant-en-
klaarmaaltijden werden onderworpen aan een van de vermelde 
behandelingen. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation

