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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Melk en zuivelproducten 0401, 0402, 0403, 0404, 
0405, 0406 

Kenia 

 
 
 
II. CERTIFICAAT 
 

FAVV-code Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.AA.14.xx Veterinair certificaat voor de export van melk en 

zuivelproducten bestemd voor menselijke 
consumptie. 

5 blz. 

 
De letters "xx" in de code van het certificaat verwijzen naar de laatste versie van het 

algemene certificaat voor de uitvoer van melk en zuivelproducten beschikbaar op de 

website van het FAVV. 

 

Er bestaat geen bilaterale overeenkomst tussen Kenia en België aangaande het 

gebruik van het algemene certificaat, en de Keniaanse overheid kan op elk moment 

kiezen om het gebruik van een ander specifiek model te verplichten. Het valt dan ook 

onder de verantwoordelijk van de operator zich ervan te vergewissen dat het 

algemeen certificaat aanvaard wordt, vooraleer zuivelproducten naar Kenia uit te 

voeren. Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het weigeren van 

een zending door Kenia omwille van het gebruik van een ongepast model van 

certificaat. 

 

 

 

III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor uitvoer naar Kenya 
 
Een registratie bij de Keniaanse overheid is nodig om te kunnen exporteren. Op de 

website van het FAVV is de lijst met erkende inrichtingen gepubliceerd. 

 

Met het oog op zijn registratie door de Keniaanse overheid moet de operator een 

erkenningsaanvraag indienen bij zijn LCE, volgens de algemene procedure, aan de 

hand van het erkenninsaanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning).  

Hij voegt de ingevulde specifieke vragenlijst « Assessment of Milk processing Plants 

Intending to Export Milk and Milk Products to Kenya » toe aan zijn aanvraag. Deze 

vragenlijst moet in het Engels worden ingevuld. Deze vragenlijst is beschikbaar op de 

website van het FAVV. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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De LCE controleert dat de voorgelegde documenten volledig zijn en 

overeenstemmen met de werkelijkheid. Indien dit het geval is, stuurt de LCE de 

erkenningsaanvraag naar het hoofdbestuur die deze aan de Keniaanse overheid, 

Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, overmaakt. 

 

De erkenning loopt na ontvangst van de schriftelijke bevestiging die het 

Hoofdbestuur van het FAVV aan de operator verstuurt. 

 

In sommige gevallen vragen de Keniaanse autoriteiten deze erkenning niet: het 
FAVV zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor het blokkeren van een zending 
om die reden. 
 
 
 
IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de certificeringsvoorwaarden vermeld in de instructie van het certificaat 
EX.VTP.AA.14.xx. 
 
 
 


