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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Zuivelproducten 0401 

0402 
0403 

0404 
0405 
0406 

Colombia 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.AA.14.xx Veterinair certificaat voor de uitvoer van 

zuivelproducten bestemd 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 zuivelproducten gepubliceerd op de 
website van het FAVV. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of Colombia nog 
altijd het algemeen certificaat aanvaardt. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Colombia 
 
De uitgevoerde zuivelproducten moeten het identificatiemerk dragen van een 
inrichting die goedgekeurd is door de Colombiaanse overheid, voor de 
productcategorie waartoe ze behoren.  
 
De lijst met de inrichtingen goedgekeurd door de Colombiaanse overheid, 
alsook de producten waarvoor deze inrichtingen zijn goedgekeurd, is 
toegankelijk via de website van het FAVV. 
 
Een operator die in de lijst met door de Colombiaanse overheid goedgekeurde 
inrichtingen wenst te worden opgenomen, moet een erkenningsaanvraag voor 
export naar Colombia indienen bij zijn LCE (volgens de Procedure 
exporterkenning en aan de hand van het gepaste formulier – 
EX.VTP.exporterkenning). 
 
Hij voegt het registratiedocument toe aan zijn erkenningsaanvraag voor export 
(bestand beschikbaar op de website van het FAVV). 
Men moet met de volgende richtlijnen rekening houden bij het invullen van het 
document: 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://vm-websrv01/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/colombia/melk/default.asp
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- Het is de tabblad Establecimientos Pre-listing dat moet worden ingevuld. 
Rekening houdend met de producten waarvoor goedkeuring wordt 
gevraagd (zie onderstaande uitleg voor kolommen I en J voor meer info), 
wordt een lijn onder Grupo 1 of Grupo 2 ingevuld. 

- Kolom B: Bélgica vermelden. 
- Kolom C: het erkenningsnummer vermelden van de inrichting die moet 

worden opgenomen in de gesloten lijst (zoals het is opgenomen in 
Foodweb). 

- Kolom D: de naam vermelden van de inrichting die moet worden 
opgenomen in de gesloten lijst (zoals die is opgenomen in Foodweb). 

- Kolom E: het adres vermelden (zonder postcode en stad). 
- Kolom F: postcode en stad vermelden. 
- Kolom G: de provincie vermelden waar de inrichting gevestigd is (in de 

taal van die provincie). 
- Kolom H: de verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in het tabblad 

Tabla 1 Tipo planta van het Excel bestand. 
o Het is optie 6 die van toepassing is voor zuivelproducten. 
o De vermelding van punt 6 in het Spaans opnemen in kolom H. 

- Kolom I: de verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in het Tabla 2 
Equivalencia producto van het Excel bestand. 

o Het zijn opties 1.1.1 tot en met 1.10.1 (Grupo 1) die van toepassing 
zijn voor zuivelproducten, eventueel opties 2.1.1 tot en met 2.4.1 
(Grupo 2). 

o Afhankelijk van het product waarvoor de inrichting wenst 
goedgekeurd te worden, de vermelding van kolom E en F van 
tabblad Tabla 2 Equivalencia producto in het Spaans opnemen in 
kolom I van tabblad Establecimientos Pre-listing. Een lijn voorzien 
per Type product vermelding. Er mogen wel meerdere producten 
beschreven worden in éénzelfde lijn Product. 

- Kolom K: de diersoort vermelden waarvan de producten zijn afgeleid 
(bovina / ovina / caprina). 

- Kolom L: de douanecodes van de producten opnemen waarvoor 
goedkeuring wordt gevraagd.  

o Gezien er meerdere producten in eenzelfde cel mogen worden 
vermeld (zie bovenstaande uitleg voor kolom I voor meer info), is 
het ook mogelijk dat er meerdere codes in een cel worden vermeld, 
zouden die producten niet exact dezelfde code hebben. 

o De douanecodes vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
operator. Deze info zal niet worden gecontroleerd door het FAVV. 

 
Voorbeeld van hoe de tabel moet worden ingevuld door de aanvragende 
operator (het is namelijk belangrijk dat zowel het nummer als de beschrijving 
worden overgenomen in de kolommen Tipo de establicemiento en Tipo de 
Producto): 
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País 
UE 

Codigo 
planta 

Nombre 
establice-
miento 

Dirección Localidad Provincia Tipo de 
establecimiento 

Tipo de producto  Producto Especie 

Bélgica M999 Lateco Melkstraat 3 Mechelen Antwerpen 6. Plantas de 
higienización de 
leche; obtención de 
leche en polvo, 
leche esterilizada y 
procesamiento de 
derivados lácteos 

1.3.1. Crema (nata), 
enteras o no; aceite de 
mantequilla; grasa de 
leche anhidra "ghee" 

Crema batida bovina 

1.4.1. Leches en polvoy 
cremad de leche en 
polvo 

Leche desnatada en 
polvo 

bovina 

1.5.1 Quesos frescos 
(no madurados) 

Mozzarella ; gorgonzola bovina 

 
De LCE controleert of het Excel bestand correct is ingevuld, en in voorkomend 
geval, stuurt het door naar het Hoofdbestuur die het verder overmaakt aan de 
Colombiaanse overheid via de vertegenwoordiging van de EU in Colombia. 
 
De erkenning voor export loopt vanaf het moment dat de inrichting is 
opgenomen in de gesloten lijst van de Colombiaanse overheid. 
 
 
 
IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de certificeringsvoorwaarden in de instructiebundel voor het algemeen 
certificaat voor melk en zuivelproducten bestemd voor humane consumptie. 
 
Controleren of: 

- de uitgevoerde producten het identificatiemerk dragen van de productie-
inrichting vermeld op het certificaat, 

- de productie-inrichting vermeld op het certificaat wel degelijk is 
opgenomen in de lijst van inrichtingen goedgekeurd door de 
Colombiaanse overheid (zie link vermeld in punt III van deze instructie 
voor Belgische inrichtingen maar ook voor inrichtingen gevestigd in een 
andere lidstaat). 

 
De productie-inrichting mag in België of een andere lidstaat gevestigd zijn. 


