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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Melk en zuivelproducten 
 

0401, 0402, 0403, 0404, 
0405, 0406 

Hong Kong 

 
 
 
II. Certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
EX.VTP.AA.14.xx Veterinair certificaat voor de uitvoer van melk en 

zuivelproducten geschikt 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 melk en zuivelproducten geschikt voor 
humane consumptie gepubliceerd op de website van het FAVV. 
 
Er bestaat geen bilateraal akkoord tussen België en Hong Kong aangaande het 
gebruik van het algemeen certificaat, en de overheid van Hong Kong kan op elk 
moment kiezen om het gebruik van een ander specifiek model te verplichten.  
Het valt dan ook de onder de verantwoordelijk van de operator zich ervan te 
vergewissen dat het algemeen certificaat aanvaard wordt, vooraleer zuivelproducten 
naar Hong Kong uit te voeren. 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Hongkong 
 
Er dient geen specifieke erkenningsaanvraag ingediend te worden bij het FAVV voor 
export van zuivelproducten naar Hongkong.  
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Warmtebehandeling van de producten die naar Hong Kong worden uitgevoerd 
 
De uitgevoerde producten of de melk waaruit zij zijn vervaardigd, moeten ten 
minste gepasteuriseerd zijn: producten op basis van rauwe melk mogen dus 
niet worden uitgevoerd. 
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V. Certificeringsvoorwaarden  
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de certificeringsvoorwaarden beschreven in de instructie voor het algemene 
gezondheidscertificaat voor de uitvoer van melk en zuivelproducten geschikt voor 
humane consumptie. 
 
Nakijken of de uitgevoerde producten niet als rauwe melkproducten zijn 
geëtiketteerd. 
 
Additionele verklaringen 
 
Op het certificaat moeten de volgende aanvullende garanties worden toegevoegd: 
 

- The product is fit for human consumption / Het product is geschikt voor 
humane consumptie  

 
- The product has been pasteurized / sterilized / sterilized by Ultra High 

Temperature (UHT) (1) in accordance with the applicable European and 
Belgian legislation / Het product werd gepasteuriseerd / gesteriliseerd / 
gesteriliseerd met behulp van Ultra Hoge Temperatuur (UHT) (1) in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese en Belgische 
wetgeving  

 
(1) Voor zover dat de operator over het nodige bewijsmateriaal beschikt 

betreffende de warmtebehandeling die op het product werd toegepast, 
kiest hij de passende warmtebehandeling en vermeldt hij alleen die 
warmtebehandeling in het certificaat.  
 
Indien de operator niet over het nodige bewijs beschikt dat het product 
een warmtebehandeling heeft ondergaan, dat het product niet als "rauw 
melkproduct" is geëtiketteerd en dat op het etiket geen melding is 
gemaakt van "UHT-sterilisatie", kiest hij voor de optie "gepasteuriseerd" 
(wat het minimum is dat de EU-wetgeving voorschrijft). 
 
Indien de operator niet over het nodige bewijs beschikt dat het product 
een warmtebehandeling heeft ondergaan, dat het product niet als "rauw 
melkproduct" is geëtiketteerd en dat op het etiket de vermelding "UHT-
sterilisatie" is aangebracht: in dat geval kiest hij voor de optie 
"gesteriliseerd bij ultrahoge temperatuur (UHT)". 
 
De toevoeging van deze aanvullende verklaring valt onder de 
verantwoordelijkheid van de exploitant. 
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VI. Aanvullende informatie 
 
Voor de import van melk en zuivelproducten in Hongkong heeft de importeur een 
voorafgaande goedkeuring nodig waarvoor verschillende documenten moeten 
aangeleverd worden door de exporteur. De operator dient zich hierover te 
informeren. 
Meer info hierover is terug te vinden via volgende websites: 
http://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_05.html 
http://www.cfs.gov.hk/english/public/public_fi/fehb163.html 
http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/FSO_registration.html 
http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/FSO_application.html  
 
 
 
VII. Aanverwante websites 
 
Food and Environmental Hygiene Department: http://www.fehd.gov.hk/english/ 
 
Department of Health: http://www.dh.gov.hk/ 
 
Agriculture, Fisheries and Conservation Department: 
http://www.afcd.gov.hk/eindex.html 
 
Wetgeving: https://www.elegislation.gov.hk/ 
 
Centre for Food Safety: 

- http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg.html 
- http://www.cfs.gov.hk/english/import/import.html 

http://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_05.html
http://www.cfs.gov.hk/english/public/public_fi/fehb163.html
http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/FSO_registration.html
http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/FSO_application.html
http://www.fehd.gov.hk/english/
http://www.dh.gov.hk/
http://www.afcd.gov.hk/eindex.html
https://www.elegislation.gov.hk/
http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg.html
http://www.cfs.gov.hk/english/import/import.html
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