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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Bevroren vacuüm verpakt 
kalfsvlees 

0202 Maleisië 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
EX.VTP.AA.02.xx Veterinair certificaat voor de export van vlees van als 

huisdier gehouden runderen 
4 blz. 

 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het 
algemene certificaat voor de uitvoer van rundvlees gepubliceerd op de website van 
het FAVV. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Maleisië 
 
Uitsluitend door Maleisië goedgekeurde inrichtingen komen in aanmerking voor de 
export van vlees. De goedgekeurde Belgische inrichtingen zijn terug te vinden op de 
website van het FAVV www.favv.be (Beroepssectoren - Export derde landen - Lijsten 
van inrichtingen die erkend zijn voor de export van producten van dierlijke oorsprong 
voor humane consumptie). 
 
Erkenningsaanvragen voor export naar Maleisië moeten gebeuren volgens de 
algemene procedure en met het aanvraagformulier (EX.VTP.erkenningexport). 
 
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.be/
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/kalf/
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ervoor te zorgen dat het gebruikte formulier de door de Maleisische overheid 
laatste gepubliceerde versie is. 
 
Alle formulieren dienen via de LCE te worden bezorgd 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. 
 
De erkenning is 3 jaar geldig. 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 Maleisische veterinaire dienst gemeld te worden. De inrichting dient 
dit schriftelijk te melden aan de LCE. Vervolgens zullen de Maleisische diensten 
hiervan ingelicht worden door CNC. 
 
Om de erkenning te verlengen, zal er opnieuw een inspectie gebeuren door de 
veterinaire diensten van Maleisië.  
Hiervoor moet u 6 maanden vóór het einde van de exporterkenning schriftelijk een 
aanvraag voor inspectie in dienen via de LCE bij CNC. 
 
Alle kosten verbonden aan de Maleisische inspectie zijn ten laste van de inrichting 
die de erkenning aanvraagt. 
 
De inspectie bestaat uit twee delen, namelijk de inspectie van de Maleisische 
veterinaire diensten en een inspectie van JAKIM (Department of Islamic 
Development Malaysia). 
Meer informatie aangaande de Halal-inspectie kan u terugvinden op de website van 
JAKIM www.islam.gov.my/english.  
 
De Maleisische veterinaire diensten kunnen steeds beslissen om de erkenning in te 
trekken: 

- indien er niet voldaan wordt aan het Maleisisch Halal Protocol en de MS 1500; 
- indien er niet voldaan wordt aan de Import Regulation for the Importation of 

Frozen Vacuum packed veal meat from Belgium into Malaysia; 
- indien er een verandering doorgevoerd werd in het management van de 

inrichting, de werkwijze of de locatie van de inrichting zonder dat DVS 
(Department of Veterinary Services in Maleisië) hiervan op de hoogte gebracht 
werd; 

- indien er andere producten naar Maleisië worden geëxporteerd dan degene 
die vermeld worden op de Maleisische erkenning; 

- indien er kalfsvlees wordt geëxporteerd dat in een ander slachthuis geslacht 
werd dan hetgeen dat erkend werd door Maleisië; 

- indien er twee opeenvolgende stalen, genomen aan de grens, positief 
bevonden zijn voor microbiologische residuen en/of residuen van medicatie; 

- indien de inrichting zelf vraagt voor een intrekking van de erkenning. 
 
 

http://www.islam.gov.my/english


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.MY.AA.02.xx MALEISIË 
Februari 2022 

 
 

  Pagina 3/3 

 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Kanalisatie 
 
Uitsluitend door Maleisië goedgekeurde inrichtingen komen in aanmerking voor de 
export van vlees. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt I.23: adressen en/of erkenningsnummers van inrichtingen vermeld op het 
certificaat mogen niet verschillen van adressen en/of erkenningsnummers van 
inrichtingen die vermeld staan op de gesloten lijst van inrichtingen erkend voor de 
export naar Maleisië. 
 
Andere punten: zie de instructiebundel voor het algemeen certificaat. 
 
 
 
VI. BIJKOMENDE INFORMATIE 
 
Official website of the Department of Veterinary Services (DVS), Malaysia  
 
 http://www.dvs.gov.my 
 http://www.dvs.gov.my/ms/belgium 

 

http://www.dvs.gov.my/
http://www.dvs.gov.my/ms/belgium

