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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Melk en zuivelproducten 0401  

0402 
0403 
0404 

0405 
0406 
2105 

Moldavië 

 
 
 
II. EUROPEES CERTIFICAAT 
 

Type certificaat Titel van het certificaat  
   
TRACES Export verklaring 

(MD) Melk-HTB – Gezondheidscertificaat voor 
zuivelproducten voor menselijke consumptie  

2 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor uitvoer naar Moldavië 
 
Operatoren die geregistreerd zijn bij het FAVV en over de relevante door het FAVV 
toegekende toelating/erkenning beschikken voor hun activiteit, mogen naar Moldavië 
exporteren.  
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Grondstoffen die worden gebruikt bij de vervaardiging van de naar Moldavië uit te 
voeren producten 
 
De gebruikte grondstoffen (rauwe melk of zuivelproducten) kunnen afkomstig zijn uit 
andere EU-lidstaten (LS), of uit een derde land in de EU zijn ingevoerd. 
 
 
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. 
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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 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 / leveringsbon / document met de hoofding van het bedrijf (zie punt 
VI. van deze instructie).  
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 
punt VI van deze instructie. 
 

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

- de zuivelproducten zijn ingevoerd met het model DAIRY-PRODUCTS-PT of het 
model Milk-RMP/NT, 

- 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/NT 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. 
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Thermische behandeling van de producten die naar Moldavië worden uitgevoerd 
 
De uitgevoerde producten of de melk waaruit ze worden geproduceerd, moeten ten 
minste zijn gepasteuriseerd: rauwe melkproducten kunnen dus niet worden uitgevoerd. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Het certificaat is beschikbaar op de Europese certificeringswebsite “TRACES NT”. 
Verdere details en instructies omtrent het gebruik van TRACES NT zijn beschikbaar op 
de website van het FAVV. 
 
Het certificaat moet in het Roemeens en in de moedertaal van de operator ingevuld, 
ondertekend en afgeleverd worden, en moet de zending vergezellen. Bij het afdrukken 
dienen beide talen aangeduid te worden.  
 
Punt II.1.a): deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving.  

 
Punt II.1.b): deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- De certificerende agent controleert in welke landen de rauwe melk werd 
opgehaald, op basis van de verklaringen / de vermeldingen op de commerciële 
documenten, leveringsbonnen, of documenten met de hoofding van de inrichting 
/ de pre-attestaties voorgelegd door de operator. 

- 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). 

 
Punten II.1.c) en d): deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving.  
 
Punt II.2: 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 II.3. tot en met II.7.: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving. 
 
 
 
VI. 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. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
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/
http://www.afsca.be/professionelen/export/
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Zoals beschreven in punt IV, 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. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie  
 
Voor zover een 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 die 
hij kan voorleggen bij steekproefsgewijze controle), 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 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 de rauwe melk: …………. 
 
Datum: 
Naam en handtekening verantwoordelijke: 
 

 
 
Vermelding op het handelsdocument / leveringsbon / document met de hoofding van de 
inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS 
 
Een vermelding op het handelsdocument / leveringsbon / 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 / leveringsbon / document met 
de hoofding van het bedrijf aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn: 
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Country of origin of the raw milk: …………. 
 
Date: 
Name and signature responsible person: 
 

 


