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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Varkensvlees 0203 

0206 
0209 
0210 

Maleisië 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 

Code FAVV Titel van het certificaat 
 

EX.VTP.MY.01.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van 
varkensvlees 

3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Producten die in aanmerking komen voor uitvoer  
 
Enkel bevroren varkensvlees (stukken en delen) en bevroren eetbaar slachtafval 
mogen geëxporteerd worden naar Maleisië.  
 
 
Erkenning voor uitvoer naar Maleisië 
 
Slachthuizen die varkens slachten met de bedoeling het vlees naar Maleisië te 
exporteren moeten voorafgaand goedgekeurd zijn door de Maleisische bevoegde 
overheid. 
De inrichtingen stroomafwaarts van het slachthuis moeten niet goedgekeurd zijn door 
de Maleisische overheid, maar mogen zich enkel bevoorraden met vlees afkomstig 
van slachthuizen die goedgekeurd zijn door de Maleisische overheid.  
 
De lijst met Belgische slachthuizen die goedgekeurd zijn door de overheid van Maleisië 
is beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
De Belgische veterinaire diensten worden regelmatig (ongeveer om de 3 jaar) door de 
Maleisische overheid geauditeerd. Het betreft een systeemaudit, met als doel het 
Belgisch systeem in zijn geheel goed te keuren.  
Dit houdt in dat operatoren die een aanvraag tot goedkeuring door de Maleisische 
overheid indienen normaalgezien enkel een administratieve verificatie van hun dossier 
door de Maleisische overheid zullen moeten doorlopen en niet noodzakelijk een 
inspectie, voordat ze in de gesloten lijst opgenomen worden. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
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De goedkeuring van het Belgische systeem is gelimiteerd in de tijd (huidige 
goedkeuring is geldig tot 24 juli 2022) en een hernieuwing van deze goedkeuring is 
gebonden aan het slagen van de systeemaudit. De operatoren die opgenomen zijn in 
de gesloten lijst of deze die een aanvraag ingediend hebben en wachten om 
opgenomen te worden in de gesloten lijst, kunnen een inspectie van hun inrichting door 
de Maleisische overheid in het kader van een systeemaudit niet weigeren. 
 

A. Initiële erkenningsaanvraag 
 
Een slachthuis dat wenst opgenomen te worden in de gesloten lijst moet een aanvraag 
voor exporterkenning indienen bij zijn LCE, in overeenstemming met wat beschreven 
is in de procedure voor exporterkenning (zie onder “Algemene documenten voor export 
naar derde landen”), en door middel van het relevante formulier 
(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 
ervoor te zorgen dat het gebruikte formulier de door de Maleisische overheid 
laatste gepubliceerde versie is. 
 
De LCE kijkt de ingediende documenten na, vult punt K op p10 verder aan, na gunstig 
advies, en bezorgt ze aan het Hoofdbestuur die ze verder overmaakt aan de veterinaire 
dienst van Maleisië. 
 
De exporterkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het 
Hoofdbestuur dat de operator erkend is voor export naar MY. 
 

B. Aanvraag voor jaarlijks behoud van de erkenning tijdens de geldigheid van de 
systeemgoedkeuring 

 
Slachthuizen die al erkend zijn door de Maleisische overheid (en die dus opgenomen 
zijn in de gesloten lijst van bedrijven goedgekeurd voor export naar Maleisië) moeten 
hun exporterkenning jaarlijks vernieuwen, aan de hand van volgende documenten: 

- het relevante aanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning), 
- de “Annual Performance Evaluation form” (APE) van de Maleisische overheid 

(zie website FAVV, in te vullen in het Engels). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
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/varken/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/maleisie/varken/
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Richtlijnen voor het invullen van de APE-form door de operator (Section A, B en C): 

- Section A: de informatie vermelden zoals deze beschikbaar is in Foodweb.  
Punt 2 ‘number of establishment’: het erkenningsnummer invullen. 

- Section B: 
Punt 1: minstens het laatste inspectierapport van de door een inspecteur 
ingevulde checklist infrastructuur en hygiëne toevoegen. 
Een beëdigde vertaling naar het Engels van de bijgevoegde rapporten is 
noodzakelijk.  
Punt 2: ‘NO’ aanvinken en bij ‘comments’ noteren: “Pork is not subject to Halal 
certification” 

 
De operatoren dienen deze documenten jaarlijks, ten laatste tegen 15 oktober, in te 
dienen bij hun LCE.  
Alle operatoren die momenteel opgenomen zijn in de gesloten lijst moesten dus ten 
laatste tegen 15 oktober 2020 bovenstaande documenten indienen bij de LCE. 
 
De LCE verifieert de documenten en vult, na gunstig advies, Section D van het APE 
document in. Vervolgens maakt de LCE de volledige erkenningsaanvraag over aan 
het Hoofdbestuur dat zorgt voor het versturen van de relevante documenten naar de 
veterinaire dienst van Maleisië voor het einde van het kalenderjaar. 
 

C. Aanvraag voor behoud van de erkenning bij vernieuwen van de 
systeemgoedkeuring 

 
Slachthuizen die al erkend zijn door de Maleisische overheid en dit willen blijven in het 
kader van het vernieuwen van de Belgische systeemgoedkeuring, moeten een 
erkenningsaanvraag voor export indienen overeenkomstig volgende modaliteiten: 

- de volgende documenten moeten de erkenningsaanvraag voor export 
vergezellen: 

o dezelfde documenten als voor de initiële erkenningsaanvraag (zie punt 
A), EN 

o het APE document (zie punt B); 
- de volledige erkenningsaanvraag en het APE document moeten ten laatste 

tegen 15 oktober 2021 ingediend worden bij de LCE. 
 
De LCE kijkt de ingediende documenten na en bezorgt ze, na gunstig advies, aan het 
Hoofdbestuur dat zorgt voor het overhandigen van de erkenningsaanvraag aan de 
veterinaire dienst van Maleisië voor het einde van het kalenderjaar. 
 

D. Wijziging van de gegevens van de operator 
 
Elke administratieve wijziging (veranderingen in het management, verandering of 
stopzetting van de activiteit, grote renovaties,…) moet onmiddellijk worden 
gecommuniceerd aan de Maleisische overheid. 
 



PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.MY.01.01 MALEISIË 
Februari 2022 

 
 

  Pagina 4/7 

Hiervoor dient de operator het aanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning) en het 
aanvraagformulier van de Maleisische overheid (zie link hoger in de tekst) in te vullen 
en deze over te maken aan zijn LCE.  
 
De LCE verifieert de ingediende documenten en maakt deze, na gunstig advies, over 
aan het Hoofdbestuur dat de geactualiseerde informatie met betrekking tot de 
inrichting zal overmaken aan de veterinaire diensten van Maleisië. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Kanalisatie  
 
Andere inrichtingen die varkensvlees wensen te exporteren naar Maleisië, dienen zich 
te bevoorraden met vlees uit Belgische slachthuizen erkend voor de export naar 
Maleisië en het erkenningsnummer van het slachthuis dient dan ook duidelijk op het 
certificaat vermeld te worden.  
 
De tracering naar de betrokken erkende slachthuizen dient door de exporteur 
aangetoond te worden en de bewijzen moeten voorgelegd worden aan de 
certificerende agent bij de certificatie. 
 
 
Oorsprong van de varkens waarvan het vlees afgeleid is 
 
De varkens moeten geboren en gekweekt zijn in België. 
Deze voorwaarde is gedetailleerd in het document VKI – exportvoorwaarden varkens 
beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
Door ‘Maleisië’ te vermelden in Deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de varkens 
vergezelt naar het slachthuis, garandeert de kweker van het vetmestbedrijf dat de 
varkens die hij naar het slachthuis stuurt, voldoen aan deze voorwaarde. 
 
Het slachthuis controleert de informatie vermeld in het VKI-document en kan het 
voldoen aan deze voorwaarde doorgeven stroomafwaarts in de productieketen aan de 
hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 
 
Sanitair statuut van de inrichting van herkomst van de varkens  
 
Het bedrijf waar de varkens worden vetgemest voorafgaand aan hun slachting mag, 
op het moment van verzenden van de varkens naar het slachthuis, niet onderworpen 
zijn aan beperkingen gelinkt aan ziekten bij varkens. Dit wil zeggen dat de varkens, op 
het moment van verzenden van de varkens naar het slachthuis, vrij verplaatst moeten 
kunnen worden, zonder enige voorwaarde gelinkt aan varkensziekten. 
Deze voorwaarde is gedetailleerd in het document VKI – exportvoorwaarden varkens 
beschikbaar op de website van het FAVV. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/maleisie/varken/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/maleisie/varken/
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Door ‘Maleisië’ te vermelden in Deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de varkens 
vergezelt naar het slachthuis, garandeert de kweker van het vetmestbedrijf dat zijn 
bedrijf voldoet aan deze voorwaarde. 
 
Het slachthuis controleert de informatie vermeld in het VKI-document en kan het 
voldoen aan deze voorwaarde doorgeven stroomafwaarts in de productieketen aan de 
hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 
 
Afwezigheid van ß-agonisten 
 
De Maleisische overheid vereist garanties inzake de afwezigheid van ß-agonisten. Een 
additionele verklaring moet in dit verband als bijlage toegevoegd worden aan het 
certificaat. Deze is beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
 
Trichinen 
 
In geval van export van gekoeld vlees, dienen garanties gegeven te worden wat betreft 
trichinen. Er mogen echter enkel bevroren producten geëxporteerd worden naar 
Maleisië waardoor deze trichinen-vereisten niet van toepassing zijn. 
 
 
Temperatuur van de transportmiddelen 
 
Het voertuig / de container gebruikt voor transport van de goederen moet gekoeld 
worden bij een temperatuur lager dan 4°C voor gekoeld vlees en een temperatuur 
lager dan -18°C voor bevroren vlees.  
 
Deze eis is geen onderwerp van certificatie, maar kan echter gecontroleerd worden 
door de Maleisische overheid bij importcontrole.  
De operator moet zich er dus van verzekeren dat hieraan voldaan is. Het FAVV kan 
niet tussenkomen indien goederen geweigerd worden omwille van het niet respecteren 
van deze voorwaarde. 
 
 
Etikettering 
 
Het vlees moet geïdentificeerd worden op alle verpakkingen door middel van 
vermelden van de naam, het adres en het erkenningsnummer van het slachthuis, het 
lotnummer en de slachtdatum. 
 
Deze eis is geen onderwerp van certificatie, maar kan echter gecontroleerd worden 
door de Maleisische overheid bij importcontrole.  
De operator moet zich er dus van verzekeren dat hieraan voldaan is. Het FAVV kan 
niet tussenkomen indien goederen geweigerd worden omwille van het niet respecteren 
van deze voorwaarde.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/maleisie/varken/


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.MY.01.01 MALEISIË 
Februari 2022 

 
 

  Pagina 6/7 

Slachtdatum 
 
Het uitgevoerde vlees dient na het opheffen van het embargo m.b.t. Afrikaanse 
Varkenspest verkregen te zijn. 
 
Het uitgevoerde vlees dient bijgevolg verkregen te zijn na 24 september 2020. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Bilateraal certificaat 
 
Punt 1.9: het bedrijf invullen van waar de producten vertrekken. 
 
Punt 1.23: controleren of het slachthuis opgenomen is in de gesloten lijst.  
 
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. Controleer op de 
website van het FAVV of België wel degelijk vrij is van de vermelde ziekten sinds 
minstens 12 maanden of dat het vrij is en dat het laatste geval dateert van meer dan 
12 maanden geleden. 
 
Punt 2.2: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de wetgeving. 
 
Punt 2.3: deze verklaring kan ondertekend worden voor zover het vlees gepre-
attesteerd is voor Maleisië.  
 
Punt 2.4: deze verklaring kan ondertekend worden voor zover het slachthuis dat 
vermeld wordt in punt 1.23 in de gesloten lijst is opgenomen.  
 
Punten 2.5 en 2.6: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de 
wetgeving.  
 
Punt 2.7: deze verklaring dient steeds geschrapt te worden aangezien enkel bevroren 
producten geëxporteerd mogen worden naar Maleisië. De certificerende agent 
controleert of de zending effectief enkel bevroren producten betreft. 
 
Punt 2.8: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de wetgeving.  
 
 
Additionele verklaring met betrekking tot de afwezigheid van ß-agonisten 
 
Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van  

- de regelgeving (het gebruik van ß-agonisten is verboden), 
- de resultaten in het kader van het controleplan van het FAVV. 

 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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VI. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICERING 
 
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.  
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake: 

- het sanitair statuut van de inrichting waarvan de varkens afkomstig zijn (op basis 
van het VKI-document of onder de vorm van een pre-attestatie afgeleverd door 
een stroomopwaarts gelegen operator), 

- het land van oorsprong van de varkens (op basis van het VKI-document of 
onder de vorm van een pre-attestatie afgeleverd door een stroomopwaarts 
gelegen operator), 

dan kan hij het vlees pre-attesteren voor Maleisië. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van de 
inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument: 
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: MY 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
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