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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Zuivelproducten 0401, 0402, 0403, 0404, 

0405, 0406, 1901 
Taiwan 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
EX.VTP.TW.01.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van 

zuivelproducten voor humane consumptie 
5 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export  
 
Taiwan past geen gesloten lijst toe. Een specifieke erkenningsaanvraag moet dan ook 
niet worden ingediend. 
 
 
Zuivelproducten die mogen uitgevoerd worden naar Taiwan 
 
Er mogen enkel producten geëxporteerd worden waarvan er voor 2018 reeds export 
heeft plaatsgevonden naar Taiwan. Dit zijn producten met volgende HS Codes (zoals 
meegedeeld door de Taiwanese bevoegde overheid TFDA): 
 
GN-code 
 

Producten met export historiek voor 
2018 

0401 040110 
040120 
040140 
040150 

0402 040210 
040221 
040229 
040291 
040299 

0403 040310 
040390 

0404 040410 
040490 
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0405 040510 
040520 
040590 

0406 040610 
040620 
040630 
040640 
040690 

9806 980610 
980620 

1901 19011000 
19019021 
19019022 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of de te exporteren 
producten goedgekeurd zijn voor export naar Taiwan. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Sanitaire status van het land van uitvoer in geval van bepaalde zuivelproducten 
 
In geval van bepaalde zuivelproducten mag het land van waaruit de producten 
uitgevoerd zijn geen geval van lumpy skin disease of van peste des petits 
ruminants hebben gehad gedurende respectievelijk de laatste 90 en 21 dagen 
voorafgaand aan de uitvoer. 
 
De volgende producten, van de categorieën die toegelaten zijn voor uitvoer 
volgens punt III van deze instructie, vallen onder deze aanvullende eis. 
 
GN-code Beschrijving 
0401 10 10 001 Verse melk (met uitzondering van rauwe melk en geiten- en 

schapenmelk), niet geconcentreerd en niet gezoet, met een 
vetgehalte van niet meer dan 1 % in gewicht 

0401 10 90 004 oom en andere melk, niet ingedikt en ongezoet, met een 
vetgehalte van niet meer dan 1 % in gewicht 

0401 20 10 009 Verse melk (met uitzondering van rauwe melk en geiten- en 
schapenmelk), niet geconcentreerd en niet gezoet, met een 
vetgehalte van meer dan 1 % maar niet meer dan 6 % in 
gewicht 

0401 20 90 002 Room en andere melk, niet ingedikt en ongezoet, met een 
vetgehalte van meer dan 1 % maar niet meer dan 6 % in 
gewicht 

0401 40 10 005 Verse melk (met uitzondering van rauwe melk en geiten- en 
schapenmelk), niet geconcentreerd en niet gezoet, met een 
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vetgehalte van meer dan 6 % maar niet meer dan 10 % in 
gewicht 

0401 40 90 008 Room en andere melk, niet ingedikt en ongezoet, met een 
vetgehalte van meer dan 6 % maar niet meer dan 10 % in 
gewicht 

0401 50 10 002 Verse melk (met uitzondering van rauwe melk en geiten- en 
schapenmelk), niet geconcentreerd en ongezoet, met een 
vetgehalte van meer dan 10 % in gewicht 

0401 50 90 005 Room en andere melk, niet ingedikt en ongezoet, met een 
vetgehalte van meer dan 10 % in gewicht 

0402 99 10 004 Verse melk met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 
 
Het voldoen aan deze eis wordt gecontroleerd bij certificering, afhankelijk van 
de aard van de uitgevoerde producten. 
 
 
Sanitaire status van het/de (de) land(en)/zone(s) van oorsprong van de rauwe melk >< 
thermische behandeling  
 
De rauwe melk waarvan de uitgevoerde producten afgeleid zijn, moet afkomstig 
zijn van landen / zones vrij van mond-en-klauwzeer, runderpest, Riftdalkoorts, 
nodulaire dermatose en besmettelijke runderperipneumonie OF onderworpen 
zijn aan een risicobeperkende thermische behandeling voorzien door de 
Europese regelgeving.  
 
Verplaatsing van rauwe melk afkomstig van zones afgebakend rond haarden van 
bovenvermelde ziektes is verboden, tenzij de rauwe melk bestemd is voor 
thermische behandeling aan de hand van een gepaste risicobeperkende 
behandeling. Er wordt dus altijd voldaan aan de eis opgenomen in het certificaat, 
of de Europese regelgeving nu wel of niet voorziet in een thermische 
behandeling voor deze ziekten.  
 
 
Sanitaire status van de bedrijven van oorsprong van de rauwe melk >< thermische 
behandeling  
 
De producten moeten:  

- indien ze rauwmelks zijn: vervaardigd zijn van rauwe melk afkomstig van 
bedrijven vrij van brucellose en tuberculose;  

- indien ze niet rauwmelks zijn: minstens aan een pasteurisatie 
onderworpen zijn.  

 
Rauwe melk afkomstig van bedrijven die niet vrij zijn van brucellose en 
tuberculose moet worden onderworpen aan een thermische behandeling en mag 
dus niet worden gebruikt voor de productie van rauwmelkse producten: er wordt 
dus altijd voldaan aan deze eis. 
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V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
 
!!! Opgelet !!! 
 
Er moet een officiële kopie worden afgeleverd samen met het certificaat.  
Voor het afleveren van de officiële kopie wordt er verwezen naar de van toepassing 
zijnde procedure.  
De vermelding “Eensluidend verklaarde kopie bestemd voor TFDA / Certified copy 
designated to TFDA” moet op de officiële kopie aangebracht worden. 
 

 
Punten 1.15, 1.16 en 1.23 (2de kolom): controleren of de producten bestemd voor 
export overeenstemmen met de types zuivelproducten toegelaten voor export naar 
Taiwan. 
 
Punt 2.1 tot en met 2.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving.  
 
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- De noodzaak om het voldoen aan deze eis te controleren hangt af van de 
aard van de uitgevoerde producten (zie punt IV van deze instructie). Indien 
de eis niet van toepassing is omwille van de aard van de uitgevoerde 
producten, deze schrappen. 

- Indien de eis van toepassing is, de dierziektestatus van België op de 
website van het FAVV controleren. Export is enkel mogelijk indien het 
laatste geval van lumpy skin disease (producten afkomstig van runderen) 
of van peste des petits ruminants (producten afkomstig van schapen of 
geiten) zich meer dan 90 dagen of 21 dagen respectievelijk heeft 
voorgedaan. 

 
Punt 2.5: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving 
en bovenstaande punten. 
 
Punt 3.1: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving en na controle van het etiket van de uitgevoerde producten.  

- Punt 3.1.2 schrappen indien de uitgevoerde producten geëtiketteerd zijn 
als rauwemelkse producten.  

- Punt 3.1.1 schrappen indien dit niet het geval is.  
 
Punten 3.2 tot en met 3.6: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op 
basis van de Europese regelgeving. 
 

https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp

