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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Eiproducten 
 

0408 
3502 

Maleisië 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
EX.VTP.AA.09.xx Veterinair certificaat voor de export van eiproducten  4 blz. 

 
Het certificaat voor de export van eiproducten naar Maleisië is het algemene veterinair 
certificaat voor de export van eiproducten. 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het algemene 
certificaat voor de uitvoer van eiproducten gepubliceerd op de website van het FAVV. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Maleisië 
 
Uitsluitend door Maleisië goedgekeurde inrichtingen voor productie van eiproducten 
komen in aanmerking voor de export van eiproducten naar Maleisië. De goedgekeurde 
Belgische inrichtingen zijn terug te vinden op de website van het FAVV.  
 
Erkenningsaanvragen voor export naar Maleisië moeten gebeuren volgens de 
procedure exporterkenning (zie onder “Algemene documenten voor export naar derde 
landen”) en met het aanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning). 
 
De inrichting die de exporterkenning aanvraagt, moet ook het Maleisische 
aanvraagformulier invullen, dat toegankelijk is op de website van de Maleisische 
veterinaire dienst, en bereikt kan worden als volgt: 

- de EN-versie van de website (knopje bovenaan links) niet inschakelen, 
gezien deze inactief is, 

- op "Import/Eksport" klikken, 
- het document « Permohonan Eksport Daging, Ayam, Susu, Telur dan 

Produk-Produk ke Malaysia » selecteren. 
 
De Maleisische overheid wijzigt regelmatig haar website (en wijzigt daarbij de 
link naar het formulier) zonder het FAVV daarvan in kennis te stellen. De laatste 
bekende versie van het formulier wordt dan ook ter beschikking gesteld op de 
website van het FAVV, onder voorbehoud van een latere wijziging waarvan het 
FAVV niet op de hoogte is. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
https://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/1874
https://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/1874
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/maleisie/eiproducten/
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ervoor te zorgen dat het gebruikte formulier de door de Maleisische overheid 
laatste gepubliceerde versie is. 
 
De erkenningsaanvraag en het Maleisische formulier dienen aan de LCE te worden 
bezorgd voor evaluatie. Na nazicht van het bovenvermelde document en invullen van 
deel (K) wordt dit door de LCE overgemaakt aan het hoofdbestuur. DG Controle, Cel 
notificaties en certificering (CNC) zorgt voor het afhandelen van de 
erkenningsaanvraag door de veterinaire dienst van Maleisië. 
 
De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het 
hoofdbestuur. 
 
 
Behoud van de erkenning voor export naar Maleisië 
 
De operator dient zich te informeren over de geldigheidsduur van de erkenning voor 
export van eiproducten naar Maleisië en dient, indien nodig, tijdig zijn aanvraag tot 
hernieuwen van deze erkenning in te dienen via de LCE, zoals hierboven beschreven.  
 
 
Bijkomende vereisten voor export naar Maleisië 
 
De operator dient zich te informeren over eventuele bijkomende vereisten die, naast 
zijn erkenning voor export van eiproducten naar Maleisië, van toepassing kunnen zijn 
(bijvoorbeeld: eisen m.b.t. halal en invoervergunning), en die niet onder de 
bevoegdheid van het FAVV vallen.  
Meer informatie met betrekking tot export van eiproducten naar Maleisië kan gevonden 
worden op volgende webpagina van de Maleisische overheid: 
http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/1791  
 
 
 
IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de certificeringsvoorwaarden beschreven in de instructie voor het algemene 
gezondheidscertificaat voor de export van eiproducten. 
 
Controleren dat: 

- de uitgevoerde producten wel degelijk het identificatiemerk dragen van het 
producerende bedrijf vermeld op het certificaat; 

- het producerende bedrijf vermeld op het certificaat wel degelijk is opgenomen 
in de gesloten lijst van bedrijven goedgekeurd voor export van eiproducten naar 
Maleisië. 

 
 
 

http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/1791
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V. BIJKOMENDE INFORMATIE 
 
Official website of the Department of Veterinary Services (DVS), Malaysia  
 
  http://www.dvs.gov.my 
  http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/299  
  http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/1791 
  http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/359 

 

http://www.dvs.gov.my/
http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/299
http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/1791
http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/359

