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I. GELDIGHEIDSTERMIJN VAN DE INSTRUCTIE  
 
Versie Geldig vanaf 
IB.CN.01.01 – augustus 2014 25/09/2014 
IB.CN.01.01 – april 2016 13/05/2016 
IB.CN.01.01 – oktober 2016 18/10/2016 
IB.CN.01.01 – december 2017 14/12/2017 
IB.CN.01.01 – juni 2018 08/06/2018 
IB.CN.01.01 – mei 2020 25/06/2020 
IB.CN.01.01 – december 2020 11/12/2020 
IB.CN.01.01 – mei 2021 10/05/2021 
IB.CN.01.01 – januari 2022 11/01/2022 
IB.CN.01.01 – juni 2022 10/06/2022 
IB.CN.01.01 – september 2022 23/09/2022 

 
 
 
II. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Melk en zuivelproducten 
 
(Opvolg)zuigelingenmelk  
Andere voedingsmiddelen 

0401 
0404 
1901 
2106* 
3504* 

0402 
0405 
 
3501* 

0403 
0406 
 
3502* 

China 

 
* enkel bepaalde voedingsmiddelen uit de vermelde codes worden door de 
Chinese overheid als zuivelproducten beschouwd: om na te gaan over welke 
voedingsmiddelen het gaat, zie de tabel die op de website van het FAVV 
gepubliceerd is en de producten beschrijft die aan registratie bij de Chinese 
overheid onderworpen zijn 
 
 
 
III. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 

Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.CN.01.01 Sanitair certificaat voor uitvoer van melk en 

zuivelproducten naar de Volksrepubliek China 
4 blz. 

 
 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/china/cifer/
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IV. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Initiële registratie bij de Chinese overheid en exporterkenningsaanvraag 
 
De operatoren betrokken bij de productie (laatste productiestap voorafgaand aan 
(her)verpakking), de (her)verpakking en de opslag (wanneer het gekoelde opslag 
betreft) van zuivelproducten uitgevoerd naar China moeten voorafgaand geregistreerd 
zijn bij de Chinese overheid. 
 
Deze registratie gebeurt in 2 stappen: initiële validatie door de bevoegde overheid van 
het land van export, gevolgd door een validatie door de Chinese overheid. 
 
De lijst met de door de Chinese overheid geregistreerde en goedgekeurde Belgische 
inrichtingen kan geraadpleegd worden via de website van de Chinese overheid. 
 

A. Algemeen overzicht van het proces 
 

https://ciferquery.singlewindow.cn/
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De operator 
- maakt een registratiedossier (RD) aan 

in CIFER via SINGLEWINDOWS
- dient een erkenningsaanvraag voor 

export (EAE) in bij zijn LCE

De LCE analyseert de EAE

Enkel administratieve gegevens worden 
ingevuld in het RD (er moet geen additionele 

document reeds worden uploaded) 
Het RD moet nog niet ingediend worden 

(niet op “submit” klikken)
De EAE moet in papieren versie + 

elektronische versie (USB) worden ingediend 
bij de LCE

De LCE informeert de operator dat hij 
- de additionele documenten in zijn RD in 

CIFER mag uploaden 
- zijn RD in CIFER mag indienen (op “submit” 

klikken) 

Het hoofdbestuur
- controleert dat de administratieve gegevens vermeld in het RD in CIFER 

via SINGLEWINDOWS overeenkomen met BOOD
- valideert het RD in CIFER via SINGLEWINDOWS

De LCE controleert 
- dat er aan de specifieke erkenningseisen is 

voldaan (gevalideerde ACS bv.) 
- dat de inhoud van de ingediende 

documenten conform isDe LCE informeert de 
operator van wat 

aangepast moet worden

De operator maakt de 
nodige aanpassingen en 
dient een nieuwe EAE in 

bij zijn LCE

gunstig advies 
(1)

ongunstig 
advies

De LCE informeert de operator dat hij zijn 
RD in CIFER mag indienen (op “submit” 

klikken)

De operator informeert de LCE dat het RD is ingediend in CIFER via 
SINGLEWINDOWS 

De LCE stuurt haar gunstig advies door naar het Hoofdbestuur (CNC)

(1) dossier waarvoor additionele 
documenten moeten worden 

ingediend met het RD (ingevulde 
vragenlijst bv.) 

(2) dossier waarvoor geen additionele 
documenten moeten worden 

ingediend met het RD 

gunstig advies 
(2)

Het FAVV maakt een login aan voor de 
operator en stuurt die door

De operator informeert het FAVV van 
zijn intentie om zich te registreren in 

CIFER via SINGLEWINDOW
acties voor de operator

acties voor de LCE

acties voor het hoofdbestuur
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B. Loginaanvraag bij het FAVV 
 
Elke productie-inrichting, (her)verpakkingsinrichting of gekoelde opslaginrichting die 
wenst te worden opgenomen in de lijst van inrichtingen goedgekeurd voor de uitvoer 
van melk en zuivelproducten naar China moet zich op voorhand registreren in CIFER 
via de Chinese applicatie SINGLEWINDOW. Zie FAVV-website voor meer informatie 
hieromtrent. 
 
Om zich te registreren in de Chinese applicatie moet de operator beschikken over een 
login die hem door het FAVV worden bezorgd. 
Om een login te bekomen stuurt de operator een mail naar het FAVV, naar het adres 
registration_Cn@favv-afsca.be. 
Als onderwerp van de mail vermeldt hij: 248_dairy product_naam van de inrichting 
waarvoor de registratie wordt aangevraagd_loginaanvraag CIFER-SINGLEWINDOW. 
Voor de naam van de inrichting, de naam vermelden waaronder de inrichting is 
geregistreerd in FOODWEB. 
 
Het FAVV doet het nodige om een login toe te kennen aan de operator en stuurt die 
door per mail. 
 

C. Registratie, door de operator, in CIFER via de SINGLEWINDOW-applicatie 
 
Eens hij zijn logingegevens heeft ontvangen vult de operator de gevraagde 
administratieve gegevens in CIFER (hij neemt daarvoor de informatie die vermeld is in 
FOODWEB letterlijk over). 
Op het platform wordt er namelijk gevraagd om een “Registration number” te 
verstrekken. De operator wordt verzocht het FAVV erkennings- / toelatingsnummer in 
te vullen, zoals vermeld op www.foodweb.be, waaronder de operator de producten 
waarvoor hij de registratie aanvraagt vervaardigt / (her)verpakt / opslaat. Het betreft 
hier in geen geval het ondernemingsnummer (0.xxx.xxx.xxx) of het 
vestigingseenheidsnummer (2.xxx.xxxx.xxx). 
Eens hij al de nodige informatie heeft ingevuld, dient de operator zijn registratie-
aanvraag nog niet in (m.a.w., hij klikt niet op “submit”). 
Afhankelijk van de producten waarvoor hij registratie aanvraagt, kan het zijn dat de 
applicatie de operator vraagt een vragenlijst in te vullen en/of documenten up te loaden 
in CIFER tijdens het registratieproces. 

- In dit stadium vult de operator de eventuele vragenlijst in en/of verzamelt hij de 
vereiste documenten, maar downloadt hij deze nog niet in CIFER. 

- Alle documenten (ingevulde vragenlijst en/of andere ondersteunende 
documenten, inclusief bijlagen) moeten in het ENGELS zijn, anders zal de 
operator mogelijks bijkomende informatie moeten verstrekken, wat tot gevolg 
zal hebben dat de validatie van de registratie door de Chinese overheid 
vertraagd wordt. 

 

https://cifer.singlewindow.cn/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/china/cifer/
mailto:registration_Cn@favv-afsca.be
http://www.foodweb.be/
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D. Indienen, door de operator, van een exporterkenningsaanvraag voor China bij 
het FAVV 

 
Eens de operator zijn registratiedossier heeft aangemaakt in CIFER, moet hij een 
exporterkenningsaanvraag voor China indienen bij het FAVV, overeenkomstig wat 
beschreven is in de exporterkenningsprocedure (zie FAVV-website, onder “Algemene 
documenten voor uitvoer naar derde landen”) en aan de hand van het daarvoor 
bestemde formulier (EXT.VTP.exporterkenning). 
 
Indien CIFER vereist dat specifieke documenten worden toegevoegd aan het 
registratiedossier (ingevulde vragenlijst bijvoorbeeld), dan moet de operator deze 
toevoegen aan de exporterkenningsaanvraag die hij indient bij zijn LCE. 
 
Een exporterkenningsaanvraag is enkel ontvankelijk indien: 

- de operator over een gevalideerd ACS beschikt, waarin een exportprocedure 
specifiek voor China is opgenomen (zie verder),  

- de aanvraag vergezeld is van een verklaring afgeleverd door de aanvragende 
operator op basis van het model dat voorzien is op de website van het FAVV 
voor de type 2 procedure. 

 
Voor elke exporterkenningsaanvraag die ze ontvangt, zalde LCE controleren 

- of de operator voldoet aan de specifieke eisen voor exporterkenning, 
- of de inhoud van de documenten die toegevoegd zijn aan de 

exporterkenningsaanvraag overeenkomt met de realiteit (de LCE is niet 
verantwoordelijk om te controleren of het de juiste documenten zijn, de controle 
beperkt zich tot de inhoud van de ingediende documenten). 

 
Indien bepaalde documenten moeten worden ondertekend door de bevoegde overheid 
(vragenlijst bijvoorbeeld), dan ondertekent en stempelt de LCE het document op de 
plaats die daarvoor voorzien is, voor zover de evaluatie van de 
exporterkenningsaanvraag gunstig is. 
 
De LCE informeert de operator van de uitkomst van haar evaluatie. 

- In geval de evaluatie gunstig is, informeert de LCE de operator dat hij verder 
mag gaan met zijn registratie-aanvraag in CIFER. Indien een document 
ondertekend moest worden door de overheid, dan stuurt de LCE het 
ondertekende en gestempelde document door naar de operator. 

- In geval de evaluatie ongunstig is, informeert de LCE de operator over de 
aanpassingen die moeten worden gemaakt. Eens hij die heeft uitgevoerd, moet 
de operator een nieuwe exporterkenningsaanvraag indienen bij zijn LCE. 

 
E. Indienen, door de operator, van de registratie in CIFER via SINGLEWINDOW 

 
Wanneer een operator een gunstig advies ontvangt van zijn LCE voor zijn 
exporterkenningsaanvraag, dan kan hij zijn registratie in CIFER voltooien. 

- Hij uploadt de documenten, die hij eventueel heeft ingediend bij zijn LCE met 
zijn exporterkenningsaanvraag en die de LCE gevalideerd heeft, in CIFER. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/china/cifer/
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Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de juiste documenten en alle 
vereiste documenten up te loaden. 

- Hij klikt op “submit”. 
- Hij informeert zijn LCE via mail dat het registratiedossier is ingediend in CIFER 

via SINGLEWINDOW-applicatie. 
 

F. Behandeling, door het FAVV, van een registratie in CIFER via 
SINGELWINDOW  

 
Eens de LCE bevestiging heeft gekregen van de operator dat de registratie is 
ingediend in CIFER via de SINGLEWINDOW-applicatie, informeert de LCE het 
Hoofdbestuur van haar gunstig advies en van het feit dat een aanvraag in CIFER via 
SINGLEWINDOW moet worden gevalideerd. 
 
Het Hoofdbestuur controleert of de administratieve gegevens vermeld in CIFER 
conform zijn aan wat vermeld is in FOODWEB/BOOD, past ze eventueel aan, en 
valideert de registratie-aanvraag in de applicatie. 
 

G. Beoordeling van de aanvraag door de Chinese overheid 
 
De Chinese overheid gaat verder met de beoordeling van een registratie in CIFER via 
de SINGLEWINDOW-applicatie eenmaal deze door de bevoegde overheid van het 
land van uitvoer is gevalideerd. 
 
De Chinese overheid kent een Chinese registratienummer toe aan de inrichting bij het 
valideren van de registratie-aanvraag. 

- Dit nummer heeft het volgende formaat: C-BEL-xxxxxxxxx (getal met 14 cijfers). 
- Dit nummer moet zorgvuldig worden bewaard: 

o de operator moet dit nummer mogelijks doorgeven aan andere 
operatoren betrokken bij het productie-, (her)verpakking- en 
opslagproces van de uitgevoerde goederen (informatie met betrekking 
tot de leveranciers van grondstoffen kan worden gevraagd tijdens het 
registratieproces van een operator);  

o het kan zijn dat de operator dit nummer moet aanbrengen op de 
producten die hij uitvoert (zie verder).  

 
De Chinese overheid behoudt zich het recht om inrichtingen te inspecteren vooraleer 
die op de lijst van de goedgekeurde inrichtingen worden opgenomen. Eventuele kosten 
in verband met een dergelijk inspectiebezoek zijn voor rekening van de operator. 
 
De operator kan beginnen met exporteren wanneer hij geregistreerd is op de website 
van de Chinese overheid.  
Er wordt geen mail door de Chinese overheid gericht aan de operator wanneer ze de 
registratie-aanvraag heeft gevalideerd: het is de verantwoordelijkheid van de operator 
om de status van zijn dossier zelf te controleren in CIFER via de SINGLEWINDOW-
applicatie. 
 
 

https://ciferquery.singlewindow.cn/
https://ciferquery.singlewindow.cn/
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Hernieuwing van de registratie bij de Chinese overheid en de exporterkennings-
aanvraag 
 
De registratie van een inrichting bij de Chinese overheid is beperkt in de tijd (5 jaar 
vanaf de datum van validatie door de Chinese overheid van de registratie). 
De operator kan de vervaldatum van zijn registratie zien door zijn dossier te raadplegen 
in CIFER via de SINGLEWINDOW-applicatie.  
 
De registratie moet vernieuwd worden in de 3 à 6 maanden voorafgaand aan haar 
vervaldatum.  

- Het initiatief voor deze vernieuwing ligt bij de operator. Het FAVV zal geen 
herinnering sturen. 

- Een laattijdige hernieuwing kan leiden tot het schrappen van de lijst. Er wordt 
sterk aangeraden om deze eerder 6 maanden voor vervaldatum dan 3 maanden 
voor vervaldatum aan te vragen. 

 
Voor het hernieuwen van de registratie en van de exporterkenning, dezelfde aanpak 
volgen als voor een initiële registratie en erkenningsaanvraag. 
 
 
Gevalideerd ACS en export specifieke procedure 
 
De melk en zuivelproducten die uitgevoerd worden naar China dienen te voldoen aan 
de geldende Chinese wetgeving, namelijk voor wat betreft de normen en de gebruikte 
ingrediënten. 
 
Om te kunnen garanderen dat er aan deze voorwaarden voldaan wordt, vereist het 
FAVV van de productie-inrichting waarvan de naar China uit te voeren producten 
afkomstig zijn:  

- dat deze over een gevalideerd ACS beschikt ;  
- dat deze een specifieke procedure voor export naar China heeft uitgewerkt. 

Deze procedure dient in het ACS van de operator opgenomen te worden. 
 
Deze procedure moet namelijk de volgende aspecten specificeren: 

- de Chinese regelgeving en de Chinese productnormen van toepassing voor elk 
product, dat de operator wenst te exporteren, dienen vermeld te worden. 

- de manier waarop de operator de wijzigingen van deze regelgeving volgt dient 
uitgelegd te worden. 

- een vergelijking, voor elk product dat de operator wenst te exporteren, tussen 
de van toepassing zijnde Chinese en Europese parameters en normen moet 
worden gemaakt, liefst in de vorm van een tabel (opgepast, voor bepaalde 
producten zijn er ook normen van toepassing voor de gebruikte grondstoffen: 
hiermee dient rekening gehouden te worden bij het uitschrijven van de 
procedure). 

- de manier waarop de operator zal controleren of het product, dat hij wenst te 
exporteren, aan de Chinese normen en parameters voldoet wanneer deze van 
de Europese normen en parameters verschillen, moet worden toegelicht. 
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- de correctieve acties, die genomen zullen worden na vaststelling van een non-
conformiteit, en de preventieve maatregelen, die genomen zullen worden om 
de herhaling van deze non-conformiteit te vermijden, moeten worden 
gedetailleerd, alsook de manier waarop dit gedocumenteerd zal worden. 

 
De operator dient de exportvoorwaarden te laten valideren rekening houdend met de 
bepalingen in de Generieke module GM1 “Export naar derde landen” 
(2020/1278/PCCB), gepubliceerd op de website van het FAVV. Het is de 
verantwoordelijkheid van de operatoren om aan de OCI te melden voor welke 
“product(groep) – land”-combinaties de exportvoorwaarden dienen geauditeerd te 
worden. 
 
 
Nummer dat moet worden aangebracht op de uitgevoerde producten 
 
De uitgevoerde producten moeten het Chinese registratienummer dragen van de 
operator waar de finale verpakkingstap plaatsvindt (dus naargelang het geval, van de 
laatste producerende inrichting of van de inrichting van (her)verpakking indien deze 
verschilt van de laatste producerende inrichting). 
 
Het nummer moet worden aangebracht op de kleinste verpakking bestemd voor 
individuele verkoop aan de consument. 
 
De Chinese overheid aanvaardt nog tijdelijk dat het erkennings- / toelatingsnummer 
van de inrichting op de producten wordt aangebracht in plaats van de Chinese 
registratienummer. Operators worden echter sterk aangeraden om hun procedures 
snel aan te passen, aangezien op termijn alleen het Chinese registratienummer nog 
zal worden aanvaard. 
 
 
Beveiligd papier 
 
Het exportcertificaat dient te worden afgedrukt op beveiligd draagpapier. De 
bedrijfsverantwoordelijke dient dit draagpapier aan te schaffen bij het FAVV en de 
verdeling ervan gebeurt via de LCE’s (volgens de dienstinstructies). 
 
 
Verzegeling van de zending 
 
De definitieve voor de Volksrepubliek China bestemde zending moet verzegeld worden 
en het zegelnummer moet op het certificaat vermeld worden. De zending moet dus op 
de plaats van certificering in de container gezet worden en de verzegeling gebeurt 
hetzij met een douanezegel (al dan niet volgens de vereenvoudigde procedure 
toegekend aan de betrokken operator door de douanediensten), hetzij met een 
degelijke bedrijfszegel die pas mag verwijderd worden na aankomst op het Chinese 
grondgebied. De zegelnummers hoeven geen volgnummers te zijn.  
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/autocontrole/export/
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De operator moet zorgen voor een correcte afstemming met de douanediensten, opdat 
de zegels niet door hen bij uitklaring hoeven verbroken te worden aangezien dit 
problemen kan opleveren bij aankomst die niet door het FAVV kunnen verholpen 
worden. 
 
 
 
V. SPECIFIEKE VOORWAARDEN  
 
In aanmerking komende grondstoffen 
 
Enkel zuivelproducten die een thermische behandeling (ten minste pasteurisatie) 
hebben ondergaan, mogen naar China worden uitgevoerd.   
Indien een operator rauwe melkproducten naar China wenst uit te voeren, wordt hij 
verzocht contact op te nemen met zijn LCE, die zijn verzoek zal doorsturen naar het 
hoofdbestuur. 
 
De uitgevoerde producten moeten in België zijn vervaardigd. Ze kunnen worden 
vervaardigd uit: 

- rauwe melk die wordt opgehaald in België of in andere Lidstaten (LS), 
- zuivelproducten vervaardigd in België of andere LS. 

 
Zuivelproducten die in de EU worden ingevoerd, komen niet in aanmerking voor 
gebruik als grondstof voor de vervaardiging van producten bestemd voor China, omdat 
de garanties die in het EU-invoercertificaat worden geboden niet voldoende zijn om de 
eisen die in het certificaat voor uitvoer naar China worden gesteld te dekken. 
 
 
Gezondheidsstatus van het (de) land(en) van oorsprong van de rauwe melk 
 
De rauwe melk moet afkomstig zijn van EU-lidstaten die vrij zijn van mond-en-
klauwzeer en runderpest. Men moet dus de landen van oorsprong van de rauwe melk 
kennen 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). 
De informatie kan indien nodig verder worden doorgegeven in de voedselketen via een 
pre-attestatie op het handelsdocument. 
 
Voor zuivelproducten vervaardigd in België op basis 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. 
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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 een pre-attestatie op het handelsdocument. 
 
Voor 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 VII van deze instructie. 
 
 
Gezondheidsstatus van de bedrijven van oorsprong van de rauwe melk 
 

A. Klinische paratuberculose 
 
De rauwe melk moet afkomstig zijn van bedrijven die klinisch vrij zijn van 
paratuberculose sinds ten minste 12 maanden. 
 
Aangezien zieke dieren automatisch worden uitgesloten van het melken, kan het 
beslag dat wordt gemolken als klinisch vrij van de ziekte worden beschouwd, en op die 
manier is aan de eis omtrent het klinisch vrij zijn van paratuberculose voldaan.  
 

B. Brucellose, tuberculose en anthrax 
 
De rauwe melk moet afkomstig zijn van bedrijven die sinds ten minste 12 maanden vrij 
zijn van brucellose, tuberculose en anthrax. Dit moet worden begrepen als de 
afwezigheid van een bevestigd geval op het bedrijf sinds minstens 12 maanden. 
 
Voor rauwe melk opgehaald in België of in andere LS kan het voldoen aan deze eis 
door de ophaler van de rauwe melk of de koper van de rauwe melk worden 
gegarandeerd 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). 
De informatie kan indien nodig verder worden doorgegeven in de voedselketen via een 
pre-attestatie op het handelsdocument. 
 
Voor zuivelproducten die in België worden vervaardigd van rauwe melk (die in België 
of in andere LS wordt opgehaald), kan het voldoen aan deze eis door de 



PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR 
HUMANE CONSUMPTIE 

IB.CN.01.01 CHINA 
September 2022 

 
 

  Pagina 11/14 

zuivelproductenfabrikant worden gegarandeerd aan de hand van een verklaring 
gebaseerd op de traceerinformatie (pre-attestaties of verklaringen van ophaler / koper 
van rauwe melk) waarover hij beschikt. 
De LCE kan, in functie van het profiel van de operator, een verklaring eisen voor elke 
zending of een verklaring op jaarlijkse basis. Het is de verantwoordelijkheid van de 
operator om contact op te nemen met zijn LCE om de modaliteiten die van toepassing 
zijn voor zijn inrichting vast te leggen. In afwezigheid van een akkoord tussen de LCE 
en de operator moet de verklaring per zending worden geleverd.  
 
Voor zuivelproducten die vervaardigd zijn in andere LS door een operator erkend voor 
het vervaardigen van zuivelproducten, kan het voldoen aan deze eis door de 
zuivelproductenfabrikant in de andere LS aan de Belgische operator die deze 
producten gebruikt/verwerkt worden gegrandeerd 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 VII van deze instructie. 
 
 
 
VI. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Er moet gecontroleerd worden dat de uit te voeren producten een thermische 
behandeling hebben ondergaan: met andere woorden, deze producten mogen niet als 
rauwemelkse producten geëtiketteerd zijn. 
 
Er moet gecontroleerd worden dat de producerende inrichting waarvan het 
erkenningsnummer / toelatingsnummer / Chinese registratienummer op de 
uitgevoerde producten staat wel degelijk opgenomen zijn op de lijst van de Belgische 
inrichtingen die door de Chinese overheden goedgekeurd zijn voor export van melk en 
zuivelproducten naar China, voor de categorie van de uitgevoerde producten. 
 
Er moet ook gecontroleerd worden dat het etiket van geëxporteerde producten het 
volgende vermeldt: 

- het identificatiemerk van de producerende inrichting (indien het over een 
inrichting met erkenning gaat), OF 

- het toelatingsnummer dat op de gesloten lijst opgenomen is (indien het over 
een inrichting gaat die enkel over een toelatingsnummer beschikt), zelfs 
wanneer het door de Europese regelgeving niet wordt vereist, OF 

- het Chinese registratienummer. 
 
Ten slotte moet worden nagegaan of de operator die is opgenomen in de lijst van de 
door de Chinese overheden goedgekeurde inrichtingen beschikt over een gevalideerd 
ACS voor de uitvoer naar China. 
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Punt 3.6: vermeldt “frozen / cooled” of “room temperature”. 
 
Punten 4.1 en 4.2: de in de lijst van de door de Chinese overheden goedgekeurde 
inrichtingen vermelde informatie moet op identieke wijze worden overgenomen bij het 
invullen van deze punten (niet meer, niet minder). 

- Punten 4.1.3 en 4.2.3: 
o het Becert-certificeringssysteem laat niet toe de provincie 

automatisch toe te voegen aan het adres; deze moet manueel 
toegevoegd worden (zie lijst van de goedgekeurde inrichtingen voor 
exacte benaming van de provincie die toegevoegd moet worden); 

o “België” mag NIET toegevoegd worden. 
 
Punt 6.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Voor mond-en-klauwzeer en runderpest:  
o de landen van oorsprong van de rauwe melk bepalen (op basis van de 

pre-attestaties en/of vermeldingen op het handelsdocument, 
leveringsbon of document met de hoofding van de inrichting)  

o op de website van de OIE controleren dat deze vrij zijn van mond-en-
klauwzeer zonder vaccinatie (klikken op de link Official Disease Status 
in de marge links om de landenlijsten te raadplegen) en van runderpest 
(idem). 

- Voor brucellose, tuberculose en anthrax: controleren dat de operator over de 
nodige pre-attestaties en/of vermeldingen op het handelsdocument, 
leveringsbon of document met de hoofding van de inrichting beschikt. 

 
Punt 6.5: het product moet aan de Chinese voorwaarden voldoen die van toepassing 
zijn voor dit product. 

- In het geval van export vanuit een producerende inrichting 
De procedure uitgeschreven voor China en opgenomen in het ACS moet 
toelaten na te gaan welke Chinese normen en/of parameters, die van 
toepassing zijn voor het geëxporteerde product, strenger zijn dan de Europese 
normen en/of parameters. 

o Voor de Chinese voorwaarden die gelijkaardig zijn aan de Europese 
voorwaarden (wat betreft parameter en norm), mag deze verklaring 
ondertekend worden op basis van de resultaten van het controleplan en 
op basis van het gevalideerde ACS. 

o Voor de Chinese voorwaarden die strenger zijn dan de Europese 
voorwaarden (wat betreft parameter of norm), mag deze verklaring 
worden getekend op basis van resultaten van analyses uitgevoerd door 
de operator zoals uitgeschreven in zijn voor China specifieke 
uitgeschreven procedure die in het ACS opgenomen is. 

 
 
 

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/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/fievre-aphteuse/liste-des-membres-indemnes-de-fievre-aphteuse/
https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/peste-bovine/liste-des-pays-et-territoires-indemnes/
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VII. PRE-ATTESTATIES EN VERMELDINGEN OP HET HANDELSDOCUMENT 
 
De modaliteiten beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC inzake pre-attestatie en pre-
certificatie (zie de website van het FAVV, onder het hoofdstuk ‘Algemene documenten 
voor export naar derde landen’) zijn van toepassing. 
 
Zoals beschreven in punt IV.A 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.  

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 dat een Belgische operator beschikt over de informatie betreffende: 

- het (de) land(en) van oorsprong van de rauwe melk  
- het sanitair statuut van de bedrijven van herkomst met betrekking tot brucellose, 

tuberculose en anthrax, 
dan kan hij de melk of de zuivelproducten in kwestie pre-attesteren voor China. 
 
Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het 
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting: 
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor : CN 
 
De rauwe melk is uitsluitend afkomstig van bedrijven die sinds ten minste 12 
maanden vrij zijn van brucellose, tuberculose en anthrax. 
 
Land(en) van oorsprong van de rauwe melk: 
 
Datum: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke:  
 

 
 
Vermelding op het handelsdocument / leveringsbon / document met de hoofding van 
de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS 
 
Een vermelding op het handelsdocument / leveringsbon / document met de hoofding 
van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS om de 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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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 / leveringsbon / document met 
de hoofding van het bedrijf aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn:  
 
 
The raw milk comes only from farms that have been free of brucellosis, tuberculosis 
and anthrax for at least 12 months. 
 
Country of origin of the raw milk: …………. 
 
Date: 
Name and signature responsible person: 
 

 
 
 
VIII. ADDITIONELE INFORMATIE 
 
Operatoren die voor het eerst naar China exporteren, moeten zich op voorhand 
registreren via de volgende website: http://ire.customs.gov.cn/ . 
 
Deze registratie is onafhankelijk van het opnemen in de lijst van de door de Chinese 
overheden goedgekeurde inrichtingen, en is de verantwoordelijkheid van de operator. 

http://ire.customs.gov.cn/
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