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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Melk en zuivelproducten 
 

0401 
0402 
0403 

0404 
0405 
0406 

Maleisië 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
EX.VTP.AA.14.04 Veterinair certificaat voor de uitvoer van melk en 

zuivelproducten geschikt voor humane consumptie 
5 blz. 

 
Het is versie 14.04 die moet worden gebruikt voor export van melk en 
zuivelproducten naar Maleisië, en niet een latere versie die beschikbaar is bij de 
algemene certificaten. 
Versie 14.04 is beschikbaar op de website van het FAVV, op de webpagina gewijd 
aan de uitvoer van zuivelproducten naar Maleisië. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Maleisië 
 
Uitsluitend door Maleisië goedgekeurde inrichtingen voor productie en verwerking van 
melk en zuivelproducten komen in aanmerking voor de export van melk en 
zuivelproducten naar Maleisië. De goedgekeurde Belgische inrichtingen zijn terug te 
vinden op de website van het FAVV.  
De goedgekeurde inrichtingen worden verzocht op de gesloten lijst te controleren voor 
welke producten ze goedgekeurd zijn, zodat ze enkel deze producten uitvoeren. 
Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het blokkeren van een 
zending door de Maleisische overheid, wanneer deze blokkering gelinkt is aan de 
uitvoer van zuivelproducten waarvoor de operator niet goedgekeurd is. 
 
Leveranciers van grondstoffen en traders dienen niet door Maleisië goedgekeurd te 
worden voor export van melk en zuivelproducten naar Maleisië. Traders die 
zuivelproducten naar Malaisië exporteren mogen zich echter enkel bevoorraden uit 
door Maleisië goedgekeurde inrichtingen. 
 
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). 
 

https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/maleisie/melk/
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/
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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 ervoor te zorgen dat het gebruikte 
formulier de door de Maleisische overheid laatste gepubliceerde versie is. 
 
Enkel producten die in de gesloten lijst zijn opgenomen, mogen naar Maleisië worden 
uitgevoerd.  
Deze moeten dus in de aanvraag voldoende gedetailleerd worden beschreven: met 
andere woorden, moet de operator een gedetailleerde beschrijving geven van elk 
specifiek product dat hij wenst uit te voeren. 
 
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. 
 
 
 
IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de certificeringsvoorwaarden beschreven zijn in de instructie voor het certificaat 
EX.VTP.AA.14.04 (opgenomen in punt VI van deze instructie). 
 
Tevens, controleren dat: 

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

- het producerende bedrijf vermeld op het certificaat wel degelijk is geregistreerd 
door de bevoegde overheid van Maleisië: 

• voor bedrijven gelegen in België: controleren of het bedrijf opgenomen is 
in de gesloten lijst van bedrijven goedgekeurd voor export van 
zuivelproducten naar Maleisië. 

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/varken/
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• Voor bedrijven gelegen in een andere EU-lidstaat: het is de 
verantwoordelijkheid van de operator om aan te tonen dat het 
producerende bedrijf geregistreerd is door de bevoegde overheid van 
Maleisië (DVS). De operator legt hiervoor de nodige bewijsstukken voor 
aan de certificerende agent (vb.: import permit, document met 
geregistreerde bedrijven uitgegeven door de bevoegde overheid van 
Maleisië,…).  

 
 
 
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  

 
 
 
VI. INSTRUCTIES VOOR ALGEMEEN CERTIFICAAT EX.VTP.AA.14.04 
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Gezondheidsstatus van het (de) land(en) van oorsprong van de rauwe melk 
 
De rauwe melk waarvan de producten afgeleid zijn, moet afkomstig zijn van landen die 
sinds 12 maanden vrij zijn van mond- en klauwzeer en runderpest.  
 

A. Zuivelproducten vervaardigd in de EU 
 
Men moet weten in welke EU-lidstaat (-lidstaten) (LS) de rauwe melk werd opgehaald 
om het voldoen aan deze eis te kunnen controleren. 
 
Voor rauwe melk opgehaald in België of in andere LS kan deze informatie door de 
ophaler van de rauwe melk of de koper van de rauwe melk worden geattesteerd aan 
de hand van een pre-attestatie (Belgische ophaler / koper) of worden verstrekt aan de 
hand van een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document 
met de hoofding van de inrichting dat / die de rauwe melk vergezelt (ophaler / koper 
uit een andere LS). 
 
Voor zuivelproducten vervaardigd in België van rauwe melk (die opgehaald werd in 
België of in een andere LS) kan deze informatie worden geattesteerd door de 
zuivelproductenfabrikant aan de hand van een verklaring gebaseerd op de 
traceerinformatie (pre-attestaties of verklaringen van ophaler / koper van rauwe melk) 
waarover hij beschikt. 
Het basisprincipe is dat de verklaring per zending moet worden voorgelegd. In 
bepaalde gevallen kan van dit principe worden afgeweken, in overleg met de 

http://www.dvs.gov.my/
http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/299
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LCE. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om contact op te nemen 
met zijn LCE om een dergelijke afwijking te verkrijgen. 
De informatie kan indien nodig verder worden doorgegeven in de voedselketen via pre-
attestatie. 
 
Voor melk en zuivelproducten die vervaardigd zijn in andere LS door een operator 
erkend voor het vervaardigen van zuivelproducten, kan deze informatie door de 
zuivelproductenfabrikant in de andere LS aan de Belgische operator die deze 
producten gebruikt/verwerkt of uitvoert worden verstrekt aan de hand van een 
vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding 
van de inrichting.  
De informatie kan indien nodig nadien verder worden doorgegeven in de voedselketen 
via pre-attestatie.  
 
Voor de modaliteiten betreffende pre-attestatie, verklaring op het handelsdocument / 
de leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting of pre-certificering, 
zie verder. 
 

B. Ingevoerde zuivelproducten 
 
Deze eis wordt gedekt door het invoercertificaat, voor zover  

- de zuivelproducten zijn ingevoerd met het HTB-model of het model Milk-RMP, 
- de rauwe melk is ingevoerd met het model Milk-RM. 

De operator moet het importcertificaat kunnen voorleggen. 
 
In geval van rauwmelkse producten of rauwe melk (dus ingevoerd met modellen Milk-
RMP of Milk-RM), niet uit het oog verliezen dat een thermische behandeling (minstens 
een pasteurisatie) nog nodig is voorafgaand aan de uitvoer naar een derde land. 
 
 
Additionele verklaringen 
 
Er is op het certificaat plaats om bijkomende verklaringen toe te voegen. Daarin mogen 
enkel de hierna vermelde standaardverklaringen toegevoegd worden. 
 
Er mag geen enkele andere verklaring worden toegevoegd tenzij de operator een 
officieel schriftelijk bewijs voorlegt dat de bevoegde autoriteit van het land van 
bestemming die verklaring eist. 
 

A. Standaard additionele verklaring voor BSE 
 
EN – The milk originates from bovine animals which at the time of the milk collection 
were free from BSE.  
FR – Le lait provient de bovins qui, au moment de la collecte du lait, étaient indemnes 
de l’ESB. 
NL – De melk komt van runderen die, op het moment van de melkophaling, vrij van 
BSE waren. 
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ES – La leche proviene de bovinos que al momento de recolectar la leche, estaban 
libres de BSE 
 

B. Standaard additionele verklaring voor PCB / dioxines 
 
EN – The exported products are produced in compliance with Regulation (EC) No 
1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs, as last 
amended, and are derived from raw milk which does not exceed the maximum levels 
for PCBs and dioxins defined in this Regulation. 
FR – Les produits exportés sont produits en conformité avec le Règlement (CE) n° 
1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les 
denrées alimentaires, comme dernièrement amendé, et sont dérivés de lait cru ne 
dépassant pas les teneurs maximales en PCB et dioxines définies dans cette 
législation. 
NL – De uitgevoerde producten zijn geproduceerd in overeenstemming met 
verordening (EG) nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan 
bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen, als laatst gewijzigd, en zijn afgeleid van 
rauwe melk die de maximumgehalten voor PCB’s en dioxines die in deze regelgeving 
beschreven zijn, niet overschrijdt. 
ES – Los productos exportados son producidos de acuerdo con el Reglamento (EC) 
N° 1881/2006 por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes 
en los productos alimenticios, come fue modificado per última vez, y se derivan de la 
leche cruda cuyos niveles de dioxinas y PCB no superan los niveles máximos definidos 
en dicho Reglamento. 
 

C. Standaard additionele verklaring voor radioactiviteit 
 
De standaardverklaring volgt hierna. De waarde van 370 Bq/kg moet vervolgens 
volgens de hieronder vermelde lijsten worden aangepast al naargelang van het land. 
 
EN – The exported products, which are produced in compliance with Regulation (EC) 
No 733/2008, comply with the marginal value for cumulate radioactivity in Caesium 
137 and 134 of 370 Bq/Kg and are suitable for human consumption for this 
characteristic. 
FR – Les produits exportés, qui sont produits en conformité avec le Règlement (CE) 
n° 733/2008, sont conformes à la valeur marginale de radioactivité cumulée en Césium 
137 et 134 de 370 Bq/kg et sont propres à la consommation humaine pour cette 
caractéristique. 
NL – De uitgevoerde producten, die geproduceerd werden in overeenstemming met 
verordening (EG) nr. 733/2008, voldoen aan de grenswaarde van 370 bq/kg voor 
gecumuleerde radioactiviteit van Cesium 137 en 134, en zijn geschikt voor humane 
consumptie voor wat betreft deze eigenschap. 
ES – Los productos exportados, que son producidos de acuerdo con el Reglamento 
(CE) N° 733/2008, cumplen con el valor marginal de radiactividad acumulada en Cesio 
137 y 134 de 370 Bq/kg y son aptos para el consumo humano para este criterio. 
 
Lijst van de landen waarvoor de waarde van 370 Bq/kg behouden moet worden:  
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- Benin 
- Burkina Faso  
- Kameroen 
- Gabon  
- Georgië 
- Niger 
- Nigeria 
- Soedan 
- Tunesië 
- Jemen 

 
Lijst van landen waarvoor de waarde van 370 Bq/kg moet worden aangepast: 
 
Derde landen  Waarde 

- Saoedi-Arabië  30 Bq/kg 
- Bangladesh   95 Bq/kg 
- Zuid-Korea  150 Bq/kg 
- Egypte  300 Bq/kg 
- Verenigde Arabische Emiraten  30 Bq/kg 
- Indonesië  150 Bq/kg 
- Irak   240 Bq/kg 
- Iran  10 Bq/kg 
- Jamaica   50 Bq/kg 
- Jordanië  50 Bq/kg 
- Libanon  50 Bq/kg 
- Maleisië  60 Bq/kg 
- Pakistan  90 Bq/kg 
- Filippijnen  22 Bq/kg 
- Singapore  5 Bq/kg 
- Sri Lanka poedermelk 

andere zuivelproducten 
20 Bq/kg 

100 Bq/kg 
- Sultanaat Oman  30 Bq/kg 
- Syrië  15 Bq/kg 
- Thailand  21 Bq/kg 
- Oezbekistan  30 Bq/kg 
- Venezuela  250 Bq/kg 

 
 
CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Algemeen certificaat 
 
Punt 1.1: de gegevens vermelden van het bedrijf / de trader die de producten uitvoert. 
 
Punt 1.5: de gegevens vermelden van het bedrijf / de trader die de producten invoert. 
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Punt 1.9: de gegevens vermelden van de inrichting waarvan de producten zijn 
verzonden  
 
Punt 1.10: de gegevens vermelden van de fysieke plaats waarnaar de goederen 
verzonden worden.  
 
Punt 1.11: de gegevens vermelden van de fysieke plaats van waaruit de goederen 
worden verzonden (kan het productiebedrijf zijn of een koelhuis bijvoorbeeld). 
 
Punt 1.13: de identificatie die vermeld moet worden, is afhankelijk van het type 
transport 

- voor wagons / containers / vrachtwagens: registratienummer,  
- voor vliegtuigen: vluchtnummer,  
- voor schepen: naam.  

  
Punt 1.14: de operator kan er op eigen risico voor kiezen om dit veld niet in te vullen. 
In dergelijk geval moet hij in het veld “NA” of “/////”vermelden. 
 
Punt 1.18: de operator kan opteren voor een van de volgende opties 

- shelf stable / kamertemperatuur  of cooled / gekoeld of frozen / bevroren 
vermelden, naargelang de van toepassing zijnde opslagtemperatuur van de 
goederen; 

- er op eigen risico voor kiezen om dit veld niet in te vullen. In dergelijk geval moet 
hij in het veld “NA” of “/////”schrijven. 

 
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 2.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- De certificerende agent controleert in welke landen de rauwe melk werd 
opgehaald, op basis van de bewijsstukken aangeleverd door de operator 
(verklaringen, vermeldingen op het handelsdocument / leveringsbon / document 
met de hoofding van de inrichting, pre-attestaties). 

- De certificerende agent controleert nadien op de website van de OIE dat deze 
landen vrij zijn van mond-en-klauwzeer zonder vaccinatie (klikken op de link 
Official Disease Status in de marge links om de landenlijsten te raadplegen) en 
van runderpest (idem). 

 
Punt 2.3 en 2.4: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving. 
 
Punt 3.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de etiketten van de 
producten. Ze kan worden ondertekend voor zover de producten niet geëtiketteerd zijn 
als producten op basis van rauwe melk. 
 
Punten 3.2 tot en met 3.6: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving. 
 

https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/fievre-aphteuse/liste-des-membres-indemnes-de-fievre-aphteuse/
https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/peste-bovine/liste-des-pays-et-territoires-indemnes/
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Additionele verklaring voor BSE 
 
Deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving. 
 
 
Additionele verklaring voor PCB / dioxines 
 
Deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving. 
 
 
Additionele verklaring voor radioactiviteit 
 
Voor producten geproduceerd in en uitgevoerd vanuit België, kan deze verklaring 
worden ondertekend: 

- op basis van de Europese regelgeving indien de vermelde norm 370 Bg/kg 
bedraagt; 

- op basis van het monitoringsplan van het FANC indien de vermelde norm 
aangepast werd, overeenkomstig de boven vermelde lijst. 

 
Voor producten geproduceerd in andere EU-lidstaten en uitgevoerd vanuit België, kan 
deze verklaring worden ondertekend: 

- op basis van de Europese regelgeving indien de vermelde norm 370 Bg/kg 
bedraagt; 

- op basis van een pre-certificaat afgeleverd door de overheid van de EU-lidstaat 
in kwestie of op basis van analyseresultaten, indien de vermelde norm 
aangepast werd, overeenkomstig de boven vermelde lijst. 

 
Voor producten geproduceerd in derde landen, ingevoerd in de EU en verder 
uitgevoerd vanuit België, kan deze verklaring worden ondertekend op basis van 
analyseresultaten, ongeacht de op het certificaat vermelde norm. 
 
 
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 onder de specifieke voorwaarden, zijn uitgesloten van de 
verplichting tot pre-certificering:  

- rauwe melk opgehaald / gekocht door een operator geregistreerd als ophaler / 
koper van rauwe melk in een andere LS,  

- melk en 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. 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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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 het (de) 
land(en) waar de rauwe melk waarmee de producten werden vervaardigd werd 
opgehaald  

- op basis van de traceerbaarheid van de rauwe melk waarover hij beschikt, 
EN/OF  

- op basis van een pre-attestatie afgeleverd door een stroomopwaarts gelegen 
Belgische operator, EN/OF 

- 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 die geregistreerd is als ophaler / koper van rauwe melk 
of erkend is voor de productie van zuivelproducten,  

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: 
 
 
Land(en) van oorsprong van rauwe melk: ………….: 
 
Datum: 
Naam en handtekening verantwoordelijke: 
 

 
 
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 geregistreerd is als ophaler / koper van rauwe melk of 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: 
 
 
Country of origin of the raw milk: …………. 
 
Date: 
Name and signature responsible person: 
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Pre-certificering  
 
Het pre-certificaat dat afgeleverd werd door de bevoegde overheid van een andere LS, 
moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden voor algemene 
certificering van zuivelproducten voor export naar derde landen. 
 
 
The dairy products comply with the marginal value for cumulate radioactivity in 
Caesium 137 and 134 of …………….. Bq/Kg and are suitable for human 
consumption for this characteristic. 
 

 
Een dergelijk pre-certificaat is enkel noodzakelijk in geval de te vermelden waarde 
kleiner is dan 370 Bq/kg. 
De waarde die op de puntjes moet worden vermeld, is afhankelijk van het land van 
bestemming. 
 


