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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Melk en zuivelproducten 
 

0401 
0402 
0403 
0404 

0405 
0406 
1901 

Indonesië 

 
 
 
II. CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
EX.VTP.ID.01.01 Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 

zuivelproducten  
3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Indonesië 
 
België is goedgekeurd door de Indonesische overheid voor de uitvoer van 
zuivelproducten. De naar Indonesië uitgevoerde zuivelproducten moeten tevens 
afkomstig zijn van inrichtingen die ook op individuele basis zijn goedgekeurd door de 
Indonesische overheid. 
 
Een lijst van de inrichtingen goedgekeurd door de Indonesische overheid is ter 
beschikking op de website van het FAVV. 
 
Operatoren die in de gesloten lijst wensen opgenomen te worden moeten een 
erkenningsaanvraag indienen bij hun LCE, volgens de procedure voor exporterkenning 
en met het passende aanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning).  
 
Om als ontvankelijk te worden beschouwd, moet de aanvraag vergezeld zijn van de 
vragenlijst ingevuld door de operator. Deze vragenlijst is beschikbaar op de website 
van het FAVV: het document “Application forms for dairy establishment 
approval in country wishing to export milk products to Indonesia” downloaden. 
De vragenlijst moet ingevuld worden, rekening houdend met de volgende instructies. 

- De vragenlijst moet in het Engels ingevuld worden. 
- De bijlagen, genummerd zoals aangegeven in de vragenlijst, moeten 

eveneens in het Engels zijn, of moeten vergezeld zijn van een beëdigde 
vertaling naar het Engels indien de originele documenten niet in het Engels 
beschikbaar zijn. 

- De administratieve gegevens van de vestigingseenheid (naam, adres, 
erkenningsnummer, enz.) moeten overeenkomen met wat er in Foodweb 
vermeld is. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/indonesie/melk/
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- Vraag A.12: In plaats van ‘farm registration number’ de volgende 
standaard tekst vermelden: ‘Details of the individual farms are available 
on request in case traceability needs to be verified’ 

- Vraag A.15: de hoeveelheid en het type producten vermelden voor de 
laatste drie jaren.  

 
De LCE controleert dat de ingediende documenten correct en volledig ingevuld zijn, 
en conform de realiteit. Indien dit het geval is, ondertekent de LCE de vragenlijst en 
stuurt de LCE het dossier door naar het hoofdbestuur, die zorgt voor het afhandelen 
van het dossier door de veterinaire dienst van Indonesië.  
 
De opvolging die door de Indonesische overheid aan het dossier wordt gegeven is de 
volgende: 

- zij voert een “desk review” (administratieve analyse) uit van het door de operator 
ingediende dossier, 

- zij kan nadien 
o hetzij de operator opnemen in de gesloten lijst op basis van deze desk 

review (na al dan niet additionele informatie te hebben gevraagd), 
o hetzij zich het recht behouden om de inrichting te inspecteren alvorens 

deze goed te keuren (de eventuele kosten verbonden aan een dergelijke 
inspectie zijn ten laste van de operator). 

 
Het uitvoeren van de desk review is gebonden aan het betalen van een “desk-review 
fee” (ongeveer 900 euro – bedrag onder voorbehoud). 

- Wanneer een operator te horen krijgt dat zijn dossier als volgende op de lijst 
staat voor de desk review en dat hij moet overgaan tot het betalen van de desk-
review fee, dan is het belangrijk dat hij zich houdt aan de door de Indonesische 
overheid gestelde termijn voor de betaling van dit bedrag. Bij gebrek aan 
betaling binnen de opgestelde termijn zal de Indonesische overheid het dossier 
afwijzen en zal de operator de procedure opnieuw van nul moeten beginnen 
(d.w.z. een nieuwe erkenningsaanvraag voor export indienen bij het FAVV met 
een bijgewerkte vragenlijst). 

- De betaling moet bij het Indonesische Ministerie worden uitgevoerd, door een 
vertegenwoordiger ter plaatse. Het wordt daarom aanbevolen aan de operator 
om over een dergelijke vertegenwoordiger (die de importeur mag zijn) te 
beschikken ter plaatse, om snel te kunnen reageren zodra het betalingsverzoek 
is overgemaakt door de Indonesische overheid (de termijnen kunnen zéér kort 
zijn). 

- Betalingsverzoeken worden niet aan het FAVV gericht (dat overigens niet bij 
het uitvoeren van de betaling betrokken is). Het wordt daarom aanbevolen dat 
de operator, eens het dossier door het FAVV aan de Indonesische overheid is 
overgemaakt, contact opneemt met de ter plaatse aanwezige 
exportbevorderingsorganisaties (AWEX/FIT), zodat deze beschikken over een 
contactpunt binnen de inrichting om het betalingsverzoek van de Indonesische 
overheid door te geven. 

 
De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de DG Controle 
van het FAVV. 

https://www.awex-export.be/fr/accueil
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/
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Indien er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot het management van de 
inrichting, de werkwijze of de locatie van de inrichting, dan dient dit aan de 
Indonesische veterinaire dienst gemeld te worden. De inrichting dient dit schriftelijk te 
melden aan de LCE.  
 
 
Kennisgeving van een administratieve verandering betreffende de naam van een 
inrichting 
 
Elke verandering van de naam van een door de overheid van Indonesië goedgekeurde 
inrichting moet aan de Indonesische overheid worden gemeld, via de overheid van het 
land van export. 
De volgende documenten moeten hiervoor worden ingediend: 

- een notariële akte, die de naamsverandering bevestigt (indien de notariële akte 
betrekking heeft op het ON-nummer en niet op het VEN-nummer waarvoor men 
een naamsverandering aan de Indonesische overheid vraagt, dan moet men 
een duidelijke link aangeven tussen het ON en het VEN, bijvoorbeeld aan de 
hand van een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen – in het 
Engels), 

- een certificaat voor voedselveiligheidsbeheersysteem op de nieuwe naam van 
de inrichting (BRC-certificaat, IFS of gelijkwaardig), 

- een Halal certificaat op de nieuwe naam van de inrichting. 
 
Een door de Indonesische overheid goedgekeurde operator die de naam van de 
goedgekeurde inrichting aanpast, maakt het aanvraagformulier voor aanvraag tot 
exporterkenning over aan zijn LCE, met de bovenvermelde documenten in bijlage. De 
LCE stuurt deze naar het Hoofdbestuur door, die ze verder overmaakt aan de 
Indonesische overheid, samen met een aanvraag tot wijziging van de naam van de 
betrokken operator.  
 
De uitvoer van een zending waarvan het exportcertificaat de nieuwe naam van de 
inrichting vermeldt gebeurt op risico van de operator, zolang de naamswijziging niet 
gevalideerd is door de Indonesische overheid. 
 
 
Halal-eisen 
 
Een inrichting die zuivelproducten wenst uit te voeren naar Indonesië dient eveneens 
te beschikken over een certificaat voor Halal. Het FAVV is niet bevoegd voor Halal en 
het beschikken over een Halal certificaat valt onder de verantwoordelijkheid van de 
operator. 
 
 
 

https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises/services-everyone/cbe-public-search
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IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Sanitaire status van het land van uitvoer 
 
België moet sinds minstens 12 maanden vrij zijn van mond-en-klauwzeer op het 
moment van productie van de uitgevoerde producten (dus België moet officieel vrij 
zijn), of de producten moeten zijn onderworpen aan een specifieke thermische 
behandeling, namelijk: 

- een behandeling bij een temperatuur van minstens 132°C gedurende minstens 
1 seconde (UHT behandeling), OF 

- indien de melk een pH < 7.0 heeft, een behandeling bij een temperatuur van 
minstens 72°C gedurende minstens 15 seconden (HTST behandeling), OF 

- indien de melk een pH ≥ 7.0 heeft, een HTST behandeling twee maal toegepast. 
 
Indien België niet vrij is van mond-en-klauwzeer op het moment van productie van de 
uitgevoerde producten (productiedatum aan te leveren door operator), moeten er 
garanties worden geboden ten opzichte van de toegepaste thermische behandeling. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de toegepaste thermische 
behandeling te bewijzen. 

- Indien hij zelf de behandeling heeft toegepast, kan hij aantonen dat er voldaan 
is aan de eisen aan de hand van zijn productieproces. 

- Indien de thermische behandeling is toegepast door een andere Belgische 
operator, dan moet hij beschikken over een pre-attestatie afgeleverd door deze 
operator, die opgesteld is overeenkomstig het model opgenomen in punt VI van 
deze instructie. 

- Indien de thermische behandeling toegepast is op grondstoffen door een 
operator gevestigd in een andere EU-lidstaat (LS), dan moet hij beschikken over 
een vermelding afgeleverd door deze operator op het handelsdocument / de 
leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting dat de 
grondstoffen vergezelt, die opgesteld is overeenkomstig het model opgenomen 
in punt VI van deze instructie, en deze voorleggen aan de certificerende agent. 
Deze optie is enkel ontvankelijk indien de operator in de andere LS in kwestie 
erkend is overeenkomstig de Europese regelgeving voor de productie van 
zuivelproducten. 

- Indien de thermische behandeling toegepast is op grondstoffen door een 
operator gevestigd in een derde land, dan moet hij beschikken over een 
importcertificaat voor deze grondstoffen waarin een vermelding betreffende de 
toegepaste thermische behandeling is opgenomen, en het voorleggen aan de 
certificerende agent. 

 
 
Thermische behandeling 
 
De uitgevoerde producten moeten een thermische behandeling hebben ondergaan. 
Export van rauwmelkse producten is niet mogelijk. 
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Identificatiemerk  
 
Uitsluitend zuivelproducten die het identificatiemerk van een van de goedgekeurde 
inrichtingen opgenomen in de gesloten lijst dragen, komen in aanmerking voor de 
export naar Indonesië. De zuivelproducten moeten dus in België vervaardigd / 
herverpakt zijn in een van de inrichtingen opgenomen in de gesloten lijst. 
 
 
Analyseresultaten 
 
Analyserapporten moeten aan het certificaat toegevoegd worden. Deze 
rapporten moeten aantonen dat de producten voldoen aan de Indonesische 
normen. Deze zijn opgenomen in het tabel hieronder. 
Indien de uitgevoerde producten niet zelf zijn opgenomen in het tabel, dan zijn 
het de grondstoffen gebruikt voor hun vervaardiging die moeten voldoen aan de 
Indonesische normen. 
 

Kwaliteitseisen betreffende bacteriologische contaminatie in melk  
(in KVE / gram of ml) 

Type bacteriologische 
contaminatie 

Type bacteriologische contaminatie 
Rauwe 
melk 

Gepasteuri-
seerde 
melk 

Poeder-
melk 

Gesterili-
seerde / 

UHT melk 
Totaal kiemgetal (total plate 
count) 

1 x 106 < 3 x 104 5 x 104 < 10/0,1 

Coliform 2 x 101 < 0,1 x 101 0 0 
Escherichia coli (pathogeen) 
(*) 

0 0 0 0 

Enterococci 1 x 102 1 x 102 1 x 101 0 
Staphylococcus aureus 1 x 102 1 x 101 1 x 101 0 
Clostridium sp 0 0 0 0 
Salmonella spp (**) negatief negatief negatief negatief 
Campylobacter sp 0 0 0 0 
Listeria sp 0 0 0 0 

(*) in MPN / gram of ml 
(**) in kwalitatieve waarden 
‘0’ moet worden begrepen als ‘lager dan de detectielimiet’ 
 
Deze eisen verschillen in vele gevallen, voor wat betreft de criterium, de norm 
en/of de matrix, van wat is opgenomen in de Europese regelgeving. Er moeten 
dus specifieke analyses worden uitgevoerd om te kunnen uitvoeren. 
 
De operator kan hierbij uit een van de volgende kiezen, naargelang de frequentie 
waarmee hij uitvoert naar Indonesië: 

- hetzij voert hij deze analyses uit in het kader van zijn autocontrole, 
- hetzij voert hij deze analyses uit op zendingsniveau. 
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De operator moet de analyserapporten voorleggen aan de certificerende agent. 
Indien de operator ervoor kiest om de analyse in kader van zijn autocontrole uit 
te voeren, dan moeten de aan het certificaat toegevoegde analyserapporten niet 
ouder dan 3 maand zijn. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Exportcertificaat 
 
Punt 1.15: het invoervergunningsnummer kan hier worden vermeld, bovenop de 
beschrijving van de goederen. De volgende vermelding dan opnemen: “Import permit 
number: ………………”.  
 
Punt 1.23: controleren dat de gegevens van de producerende inrichting vermeld op 
het certificaat overeenkomen met deze van een van de inrichtingen opgenomen in de 
gesloten lijst. 
 
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De dierziektestatus 
van België voor mond-en-klauwzeer controleren op de website van het FAVV. 

- Indien het laatste geval dateert van meer dan 12 maanden voorafgaand aan de 
datum van productie van de uitgevoerde producten, dan is het punt gedekt. 

- Indien het laatste geval dateert van minder dan 12 maanden voorafgaand aan 
de datum van productie van de uitgevoerde producten, controleren dat de melk 
wel degelijk werd onderworpen aan een van de thermische behandelingen 
vermeld in punt IV van deze instructie. De operator stelt de bewijsstukken 
(productieproces / pre-attestatie / vermelding op handelsdocument) ter 
beschikking. 

 
Punt 2.2: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving, gezien 
melk afkomstig van beslagen die onder restrictie staan voor brucellose en tuberculose 
noodzakelijk aan een pasteurisatie moet onderworpen zijn. 
 
Punt 2.3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
Punt 2.4: controleren dat de uitgevoerde producten niet zijn geëtiketteerd als 
rauwmelkse producten. Het is niet noodzakelijk om binnen het punt zelf te schrappen. 
 
Punten 2.5 tot en met 2.9: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van de regelgeving. 
 
Punt 2.10: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover, bij inspectie van de 
producten op moment van certificering, niets (zoals beschadigde verpakkingen 
bijvoorbeeld, enz.) laat denken dat de producten mogelijks gecontamineerd zijn of niet 
geschikt zijn voor humane consumptie. 
 

https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/#herkauwers
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Punt 2.11: de container moet verzegeld zijn en het zegelnummer moet opgenomen 
worden in het certificaat.  
 
 
Analyse rapporten toegevoegd aan het certificaat 
 
Controleren dat: 

- de resultaten vermeld in de analyserapporten conform zijn aan de 
Indonesische normen (zie punt IV van deze instructie), 

- de rapporten niet ouder zijn dan 3 maanden indien de analyses uitgevoerd 
zijn in het kader van de autocontrole van de operator. 

 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIES, VERMELDINGEN EN PRE-CERTIFICATEN 
 
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. 
 
Zoals beschreven in punt IV, zijn uitgesloten van de verplichting tot pre-certificering, 
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 een Belgische operator beschikt over de informatie betreffende de 
thermische behandeling toegepast op de zuivelproducten of de grondstoffen ervan (op 
basis van zijn eigen productieproces, op basis van een pre-attestatie afgeleverd door 
een andere Belgische operator, op basis van een vermelding op het handelsdocument 
/ de leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting afgeleverd door 
een in een andere LS gevestigde operator, of op basis van een importcertificaat), dan 
kan hij de melk of de zuivelproducten pre-attesteren voor export. 
 
Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het 
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting: 
 

 
Behandeling toegepast op de melk  : 

- UHT behandeling (1)(2), 
- HTST behandeling (1)(3) eenmaal toegepast op melk met pH < 7.0 
- HTST behandeling (1)(3) tweemaal toegepast op melk met pH ≥ 7.0 

 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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Datum : 
Naam en handtekening van de verantwoordelijke : 
 
(1) De niet van toepassing zijnde vermeldingen schrappen 
(2) Minstens 132°C gedurende minstens 1 seconde 
(3) Minstens 72°C gedurende minstens 15 seconden 
 

 
 
Vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de 
hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS 
 
Een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het 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 / de leveringsbon / het 
document met de hoofding van de inrichting aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn: 
 
 
Thermic treatment applied to the milk: 

- UHT treatment (1)(2), 
- HTST treatment (3) applied once on milk with pH < 7.0 (1), 
- HTST treatment (3) applied twice on milk with pH ≥ 7.0 (1). 

 
Date : 
Name and signature responsible person: 
 
(1) Keep as appropriate 
(2) At least 132°C during at least 1 second 
(3) At least 72°C during at least 15 seconds 
 

 


