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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Melk 0401 Costa Rica 
Zuivelproducten 0402, 0403, 0404, 

0405, 0406 
 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 

FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.CR.01.01  Gezondheidscertificaat voor de export van 

zuivelproducten  
3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Exporterkenning voor Costa Rica  
 
De productie-inrichting moet bij de bevoegde Costa Ricaanse overheid geregistreerd 
zijn voor de uitvoer naar Costa Rica. 
 
De lijst van inrichtingen die een toelating hebben om zuivelproducten uit te voeren naar 
Costa Rica is beschikbaar op de website van het FAVV.  
 
De operatoren die in deze lijst wensen opgenomen te worden moeten een 
erkenningsaanvraag indienen bij hun LCE, volgens de procedure exporterkenning (zie 
onder “Algemene documenten voor export naar derde landen”) en aan de hand van 
het aanvraagformulier EX.VTP.exporterkenning. 
 
Het type zuivelproducten en de diersoort waarvoor de aanvraag is ingediend moet op 
het aanvraagformulier worden vermeld, rekening houdend met de verschillende 
categorieën vermeld hieronder. 
 
Categorieën zuivelproducten 
Benaming in het NL Benaming in het SP die opgenomen moet 

worden in de aanvraag tot actualisatie van de 
gesloten lijst die door het FAVV verstuurd wordt 
naar de overheid van Costa Rica (in de kolom 
‘Notas’)  

Gepasteurizeerde melk Leche pasteurizada 
UHT-melk Leche UHT 
Melkpoeder Leche en polvo 
Room Crema 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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Kaas Queso 
Yoghurt Yogur 
Karnemelk Suero de leche 
Gecondenseerde melk Leche condensata 
Boter Mantequilla 
Wei Suero 
Lactose Lactosa 
Caseïnaten / caseïne Caseinatos / caseína 
Ijs Helado 
Melkmixen Mezcla de leche 
Boterolie Grasa de leche anhidra (butter oil) 
Diersoorten waarvan de producten zijn afgeleid 

Benaming in het NL Benaming in het SP dat opgenomen moet 
worden in de aanvraag tot actualisatie van de 
gesloten lijst dat door het FAVV verstuurd wordt 
naar de overheid van Costa Rica (in de kolom 
‘Especies’)  

runderen bovino (B) 
schapen oveja (O) 
geiten cabra (C) 

 
De LCE stuurt de aanvraag door naar het hoofdbestuur, die het verder bezorgt aan de 
Costa Ricaanse overheid. 
 
De overheid van Costa Rica behoudt zich het recht de kandidaat inrichtingen te 
inspecteren vooraleer deze in de gesloten lijst op te nemen. De mogelijke kosten 
gelinkt aan een dergelijk bezoekt zijn ten laste van de operator. 
 
De erkenning vangt aan na ontvangst van de brief van DG Controle. 
 
De operator moet nagaan bij zijn importeur of een registratie van de producten bij de 
overheid van Costa Rica nodig is. Het FAVV komt hierin niet tussen. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Oorsprong van de rauwe melk 
 
De rauwe melk waarvan de producten vervaardigd worden moet afkomstig zijn van 
beslagen uit de EU.  
 
De operator moet de informatie met betrekking tot de oorsprong van de rauwe melk 
kunnen voorleggen. 

- Indien de operator zijn producten vervaardigt op basis van rauwe melk (die 
opgehaald werd in België of in een andere LS) kan deze informatie worden 
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geattesteerd door de operator aan de hand van een verklaring gebaseerd op 
de traceerbaarheidsinformatie waarover hij beschikt. 
Steekproefsgewijze controles van de traceerbaarheid van de rauwe melk zullen 
worden uitgevoerd om de door de operator opgegeven informatie te bevestigen. 
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 pre-attestatie (zie punt VI van deze instructie). 
 

- Indien de operator zijn producten vervaardigt op basis van zuivelgrondstoffen 
die in België geproduceerd werden, dan moet hij over een pre-attestatie 
beschikken, afgeleverd door zijn leverancier, die hem de zuivelgrondstoffen 
geleverd heeft (zie Punt VI van deze instructie). 
 

- Indien de operator zijn producten vervaardigt op basis van zuivelgrondstoffen 
die vervaardigd zijn in andere LS door een operator erkend voor het 
vervaardigen van zuivelproducten, kan deze informatie door de operator 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 / leveringsbon / document met de hoofding van de inrichting 
(zie punt VI van deze instructie).  
De informatie kan indien nodig nadien verder worden doorgegeven in de 
voedselketen via pre-attestatie (zie punt VI van deze instructie).  

 
 
Hittebehandeling die het product heeft ondergaan 
 
Het product of de melk waarmee het product werd vervaardigd moet minstens een 
pasteurisatiebehandeling (72°C gedurende 15s) hebben ondergaan. 
 
Pasteurisatie is de minimale hittebehandeling die wordt opgelegd door de Europese 
wetgeving. Om zich ervan te vergewissen dat een product niet werd gemaakt met 
rauwe melk, volstaat het dus om het etiket van het product of de technische fiche te 
raadplegen. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 2.1: dit punt kan worden ondertekend na controle van de oorsprong van de rauwe 
melk, op basis van de verklaringen / de vermeldingen op de commerciële documenten, 
leveringsbonnen, of documenten met de hoofding van de inrichting / de pre-attestaties 
voorgelegd door de operator. 
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Punt 2.2: dit punt kan worden ondertekend op basis van de erkenning van de operator 
en voor zover deze is opgenomen in de lijst van inrichtingen die goedgekeurd zijn voor 
de uitvoer van zuivelproducten naar Costa Rica. 
 
Punten 2.3 tot en met 2.5: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese wetgeving. 
 
Punt 2.6: Dit punt kan worden ondertekend nadat gecontroleerd werd dat het niet om 
rauwe producten gaat. Alle andere producttypes vallen van ambtswege onder de 
Europese wetgeving die minstens een pasteurisatiebehandeling vereist.  
 
Punten 2.7 tot en met 2.10: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese wetgeving.  
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE EN VERMELDINGEN 
 
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC inzake pre-
attestatie en pre-certificatie (gepubliceerd op de website van het FAVV, onder het 
hoofdstuk ‘Algemene documenten voor export naar derde landen’) zijn van toepassing. 
 
Enige afwijking op de modaliteiten beschreven in de bovenvermelde instructie: melk 
en zuivelproducten, die in een andere LS vervaardigd werden door een erkende 
operator, mogen worden vergezeld van een vermelding die wordt afgegeven op het 
handelsdocument / leveringsbon / document met de hoofding van de inrichting door 
de erkende operator in kwestie, in plaats van pre-gecertificeerd te zijn. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de voedselketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de informatie betreffende de oorsprong de 
rauwe melk waarmee de producten werden vervaardigd  

- op basis van de traceerbaarheid van de rauwe melk waarover hij beschikt (en 
die hij kan voorleggen bij steekproefsgewijze controle), EN/OF  

- op basis van een pre-attestatie afgeleverd door een stroomopwaarts gelegen 
Belgische operator, EN/OF 

- op basis van een vermelding op het handelsdocument / leveringsbon / 
document met de hoofding van de inrichting afgeleverd door een in een andere 
LS gevestigde operator erkend voor de productie van zuivelproducten,  

dan kan hij de melk of de zuivelproducten voor Costa Rica pre-attesteren. 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van de 
inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument. 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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Land(en) van oorsprong van de rauwe melk: …………………..…. 
 
Naam van de verantwoordelijke:  
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 
oorsprong van de rauwe melk te bevestigen is ontvankelijk, voor zover de operator 
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 de inrichting aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn: 
 
 
Country of origin of the raw milk: …………. 
 
Date: 
Name and signature responsible person: 
 

 


