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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Zuivelproducten  Zuid-Korea 

 
 
 
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 Zuid-Korea, 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 Zuid-Korea. 
Zendingen die met de verkeerde versie van het certificaat vertrekken, kunnen worden 
geweigerd aan de Koreaanse grens. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Zuivelproducten die naar Zuid-Korea mogen worden uitgevoerd 
 
 
België mag enkel de volgende producten uitvoeren (1): 
 
Categorie Product(en) (2) 
Melk (Milks) - Melk (Milk) 

- Melk met een laag vetgehalte (Low-
fat milk) 

- Magere melk (Non-fat milk) 
Verwerkte melk (Processed milks) - Verwerkte melk (Processed milk) 

- Verwerkte melk met een laag 
vetgehalte (Low fat processed milk) 

- Verwerkte magere melk (Skimmed 
processed milk) 

Karnemelk (Buttermilks)  
Room (Milk creams)  
Boter (Butters)  
Kazen (Cheese)  
Melkpoeder (Milk powders)  
Wei (Whey)  
Roomijs (Ice creams)  

https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/zuidkorea/melk/


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.KR.AA.14.04 ZUID-KOREA 
Juni 2022 

 
 

  Pagina 2/23 

 

(1) zie punt V. van deze instructie voor meer informatie inzake de beschrijving van de categorieën en 
de producten die daartoe behoren  
(2) indien er voor een bepaald categorie niets vermeld is in de kolom, dan mogen alle producten van 
de betrokken categorie worden uitgevoerd 
 

 
Indien een operator andere types zuivelproducten naar Zuid-Korea wenst te 
exporteren, moet dit eerst door de Koreaanse overheid worden goedgekeurd. 
 
Daartoe dient de operator een erkenningsaanvraag in bij zijn LCE (zie verder), 
waaraan hij als bijlage informatie over het product toevoegt. De informatie over het 
product die moet worden toegevoegd is een beschrijving van het product zelf 
(productsamenstelling, product fiche) en van het productieproces. 
 
Het Hoofdbestuur zorgt voor de afhandeling van de aanvraag voor het uitbreiden van 
het gamma goedgekeurde producttypes en maakt de aanvraag over aan de bevoegde 
Koreaanse dienst (MFDS – Ministry of Food and Drug Safety). 
 
 
Erkenning voor export naar Zuid-Korea 
 
Inrichtingen die naar Zuid-Korea wensen te exporteren moeten op voorhand bij de 
Koreaanse overheid geregistreerd zijn. 
 
Een lijst van inrichtingen die geregistreerd zijn door de Koreaanse overheid, is 
beschikbaar op de website ervan. Deze lijst kan op de volgende manier geraadpleegd 
worden:  

- naar de website van de Koreaanse overheid gaan: https://impfood.mfds.go.kr/ 
- naar “Petition application” gaan in de bovenste blauwe lijn; 
- op de link “List for registrated foreign establishments” die verschijnt, klikken; 
- BELGIUM vermelden in het eerste invulveld (Country), in hoofdletters anders 

werkt het niet; 
- De van toepassing zijnde activiteit kiezen in het dropdown-menu in het tweede 

invulveld (Type of business): voor zuivelproducten moet “milk processing plant” 
geselecteerd worden; 

- Op de blauwe knop (Search) drukken. 
Indien het niet goed lukt (combinatie van Koreaans en Engels), rechts bovenop op 
“Korean” drukken, dan weer op “English”, en dit zou het probleem moeten oplossen. 
 
Operatoren die niet in de lijst opgenomen zijn en die zich bij de Koreaanse overheid 
willen laten registreren met het oog op toekomstige export, moeten een 
erkenningsaanvraag bij hun LCE indienen voor export naar Zuid-Korea, volgens de 
algemene procedure en aan de hand van het aanvraagformulier 
(EX.VTP.exporterkenning). De erkenningsaanvraag moet het zuivelproduct 
vermelden, dat de operator wenst te exporteren, alsook de categorie waartoe het 
behoort overeenkomstig de hoger vermelde definities van categorieën. 
 

https://impfood.mfds.go.kr/
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De erkenningsaanvraag zal enkel ontvankelijk zijn indien de volgende documenten er 
aan toegevoegd zijn: 

- het ingevulde Koreaanse registratieformulier – dit formulier is beschikbaar 
op de website van het FAVV; 

- de algemene erkenningsbrief van de inrichting, die afgeleverd is door het 
FAVV; 

- een overzicht van de officiële controles die door het FAVV werden 
uitgevoerd tijdens het afgelopen jaar, de resultaten ervan en de acties die 
ondernomen werden om non-conformiteiten weg te werken (zie model van 
overzicht in punt IV. van deze instructie); 

o dit overzicht moet geviseerd zijn door het FAVV (gestempeld en 
ondertekend), 

o enkel de inspecties die uitgevoerd werden in het kader van het 
vervaardigen van zuivelproducten voor humane consumptie moeten 
in dit overzicht opgenomen zijn, 

o de inspecties moeten van minder dan een jaar geleden dateren: 
indien de scopes “infrastructuur, inrichting en hygiëne”, 
“traceerbaarheid”, “verpakking en etikettering”, “meldingsplicht” niet 
werden gecontroleerd in het kader van het controleplan gedurende 
het voorbije jaar, dan moet de operator contact opnemen met zijn 
LCE om te vragen dat inspecties voor deze scopes uitgevoerd 
worden met het oog op het indienen van een erkenningsaanvraag 
voor export naar Zuid-Korea, en dit vóór het indienen van de 
erkenningsaanvraag bij de LCE; 

- een kopie van de ingevulde checklijsten waarvan sprake in het vorige 
streepje, alsook een vertaling ervan naar het Engels (deze vertaling is 
ten laste van de operator); 

- een overzicht van het HACCP-plan van de inrichting (dat ten minste de CCP 
en kritische limieten vermeld, het monitoringssyteem, de correctieve 
maatregelen en de verificatiemethoden detailleert); 

- een diagram dat de productieflow weergeeft van het product dat de operator 
wenst uit te voeren, waarop de verschillende van toepassing zijnde CCP 
vermeld zijn. 

Alle documenten moeten in het Engels zijn, of vergezeld zijn van een beëdigde 
vertaling naar het Engels, anders zal de Koreaanse overheid er geen rekening mee 
houden.  
 
Om het Koreaanse registratieformulier in te vullen, moet de operator de volgende 
instructies volgen: 
 
General information 

- Name of establishment: de naam van de inrichting vermelden zoals die 
opgenomen is in Foodweb (want deze naam zal later op de 
exportcertificaten verschijnen); 

- Representative: de naam van de CEO of de voorzitter van het bedrijf 
vermelden; 

- EST No or registration number: het erkenningsnummer van de inrichting 
vermelden zoals het opgenomen is in Foodweb (want dit nummer zal later 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/zuidkorea/eiproducten/
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op de exportcertificaten verschijnen – geen onnodige BE of EG toevoegen 
aan dit nummer); 

- Date of approval: de datum vermelden, waarop de algemene erkenning van 
het bedrijf werd afgeleverd (deze datum is in Foodweb vermeld); 

- Address: het adres van de inrichting vermelden zoals het opgenomen is in 
Foodweb (want dit adres zal later op de exportcertificaten verschijnen) 

 
Type of registration 
“Initial registration” aanvinken. 
 
Status of establihment 

- Person in charge of sanitation: de informatie over de 
kwaliteitsverantwoordelijke van het bedrijf vermelden; 

- Type of business: “milk processing plant” aanvinken; 
- Whether a food safety management applies: 

o “Yes” en “HACCP” aanvinken; 
o Indien het bedrijf over een certificaat van een internationaal 

referentieel beschikt (type BRC / IFS / enz…), alsook de tweede “Yes” 
aanvinken en de info inzake het certificaat in kwestie toevoegen. 

 
Item information 
“Processed milk products” aanvinken in het deel “Processed livestock products”  
(3de deel).  
 
Verklaringen van de operator 

- De twee verklaringen aanvinken; 
- Dateren en ondertekenen; de persoon die ondertekent moet de CEO of de 

voorzitter zijn, die bovenaan op het formulier vermeld staat. 
 
De LCE controleert dat de ingediende documenten compleet zijn en conform de 
realiteit. Indien dit het geval is, stuurt de LCE het dossier door naar het Hoofdbestuur, 
dat de documenten verder aan de Koreaanse overheid (MFDS – Ministry of Food and 
Drug Safety) overmaakt. 
 
De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van DG Controle. 
 
Registratie is noodzakelijk om te kunnen exporteren. Er zal geen exportcertificaat 
worden afgeleverd zolang de operator niet opgenomen is in de lijst van geregistreerde 
bedrijven die gepubliceerd is op de website van de Koreaanse overheid. 
Het FAVV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de registratietermijnen. 
 
 
Wijzigen van de registratie bij de Zuid-Koreaanse overheid 
 
Elke wijziging van informatie opgenomen in het registratiedocument (naam, adres, 
contactpersoon), moet worden doorgegeven aan de Koreaanse overheid. Deze 
communicatie is de verantwoordelijkheid van de operator. 
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De operator moet hiervoor een aanvraag tot aanpassing indienen bij zijn LCE, aan de 
hand van het hogerop vermelde Koreaanse registratieformulier. De hogerop vermelde 
modaliteiten om het formulier in te vullen blijven van toepassing, behalve voor het deel 
Type of Registration, waar “Update of registered information” moet worden aangevinkt. 
De LCE stuurt de aanpassingsaanvraag door naar het Hoofdbestuur, dat de 
documenten verder aan de Koreaanse overheid (MFDS – Ministry of Food and Drug 
Safety) overmaakt. 
 
Tegenstrijdigheid tussen de gegevens gepubliceerd op de website van de Koreaanse 
overheid en de effectieve gegevens van de operator (die op het exportcertificaat 
vermeld zullen zijn) kan leiden tot het blokkeren van zendingen aan de grens. 
 
Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van de 
gegevens vermeld op de website van de Koreaanse overheid, noch voor het mogelijks 
blokkeren van zendingen als gevolg hiervan. 
 
 
Inspectie door de Zuid-Koreaanse overheid 
 
De Koreaanse overheid behoudt zich het recht om op elk gewenst moment de 
inrichtingen die naar Zuid-Korea exporteren te inspecteren, dus mogelijks voorafgaand 
aan de registratie of daarna. Het resultaat van deze inspectie kan een invloed hebben 
op de registratie / het behouden van de registratie van de operator. 
 
Door het indienen van een registratieaanvraag bij de Koreaanse overheid, verbindt de 
operator zich ertoe om een dergelijk inspectiebezoek te ontvangen: de operator mag 
zich niet verzetten tegen het uitvoeren van een dergelijk bezoek. De eventuele kosten 
van een dergelijk bezoek zijn ten laste van de aanvrager. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Export van room (Milk creams) 
 
In geval van uitvoer van room moet de volgende additionele verklaring toegevoegd 
worden aan het algemene certificaat:  
 
 
In case of export of milk cream, a LTLT treatment at 65 – 68°C for 30 minutes (1800 
seconds), a HTST treatment at 74 – 76°C for 15 to 20 seconds or an equivalent heat 
treatment has been applied /  
In geval van export van room, werd een LTLT behandeling bij 65 – 68°C gedurende 
30 minuten (1800 seconden), een HTST behandeling bij 74 – 76°C gedurende 15 – 
20 seconden of een gelijkwaardige hittebehandeling  
toegepast /  
En cas d’exportation de crème, un traitement LTLT à 65 - 68°C pendant 30 minutes 
(1800 secondes), un traitement HTST à 74 - 76°C pendant 15 à 20 secondes ou un 
traitement thermique équivalent a été appliqué. 
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Export van roomijs (Ice creams) 
 
In geval van uitvoer van roomijs moet de volgende additionele verklaring toegevoegd 
worden aan het algemene certificaat:  
 
 
In case of export of ice cream, a LTLT treatment at 68.5°C for 30 minutes (1800 
seconds) or an equivalent heat treatment has been applied /  
In geval van export van roomijs, werd een LTLT behandeling bij 68.5°C gedurende 
30 minuten (1800 seconden) of een gelijkwaardige hittebehandeling toegepast /  
En cas d’exportation de crème glacée, un traitement LTLT à 68.5°C pendant 30 
minutes (1800 secondes) ou un traitement thermique équivalent a été appliqué.  
 

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
 
Opgelet: 
 
Er moet een officiële kopie worden afgeleverd 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 APQA / Certified copy 
designated for APQA” moet op de officiële kopie aangebracht worden. 
 

 
 
Algemeen certificaat 
 
Controleren dat de operator wel degelijk geregistreerd is bij de Koreaanse overheid 
(voor wat betreft de manier waarop dit gecontroleerd moet worden, zie pagina 2 van 
deze instructie). 
 
Controleren dat de uitgevoerde producten wel degelijk in een categorie van 
zuivelproducten vallen, die van België naar Zuid-Korea mogen geëxporteerd worden 
(zie punt III. en VII. van deze instructie). 
 
Voor de andere punten van het certificaat, zie de certificeringsvoorwaarden 
beschreven zijn in de instructie voor het certificaat EX.VTP.AA.14.04 (opgenomen in 
punt VIII van deze instructie). 
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Additionele verklaringen 
 
De additionele verklaringen zijn enkel van toepassing voor export van room en roomijs. 
De operator legt de nodige bewijzen voor aan de certificerende agent om aan te tonen 
dat aan de temperatuurvoorwaarden voldaan is.  
 
 
 
VI. VOORBEELDDOCUMENTEN 
 
Voorbeeld van overzichtstabel van de controles uitgevoerd door het FAVV – als bijlage 
toevoegen bij de registratie op de website van de Koreaanse overheid 
 
Het overzicht van de controles uitgevoerd door het FAVV wordt best in een tabel 
weergegeven (een tabel voor de inspectie, een voor de monsternemingen). 
De operator kan alle nodige gegevens terugvinden in zijn individueel dossier in 
Foodweb. 
 
 
Voorbeeldtabel voor de inspecties: 
 
Type of official 
control 

Date Scopes  Outcome 
of the 
control 

Follow-up / 
Corrective 
measures 
taken by 
operator 

Name of the 
FASFC official 
that carried out 
the inspection 

INSPECTION 

(1) Check-list adressing: 
(2) 

-  
-  

 

(3) (4) (5) 

(1) Check-list adressing: 
(2) 

-  
-  

 

(3) (4) (5) 

 
(1) De inspectie moet minder dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden. De datum 
in formaat dd/mm/jjjj vermelden. 
(2) Enkel de scopes vermelden die te maken hebben het produceren van 
zuivelproducten voor humane consumptie en die effectief gecontroleerd werden. Kan 
een of meer van de volgende zijn: 

- Infrastructure, installation and hygiene requirements 
- Tracability requirements 
- Packaging and labelling requirements 
- Mandatory notification requirements 

(3) Het resultaat van de inspectie vermelden: Kan een van de volgende zijn: 
- Favorable 
- Favorable with remarks 
- Non favorable 
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(4) De eventuele correctieve maatregelen beschrijven die genomen werden, of “Not 
applicable” schrijven indien geen correctieve maatregelen moesten worden genomen. 
(5) De naam vermelden van het FAVV-agent die de inspectie heeft uitgevoerd 
 
Voorbeeldtabel voor de analyses: 
 
Type of 
official 
control 

Date Matrix Parameter Outcome 
of the 
control 

Follow-up / 
Corrective 
measures 
taken by 
operator 

SAMPLING 

(1) Whole milk Aflatoxin M1 (2) (3) 
Growth milk Fish allergens (2) (3) 
Whole milk Milk allergens (2) (3) 

(1) Whole milk PCBs (2) (3) 
(1) Drinks based on 

milk 
Listeria 
monocytogenes 

(2) (3) 

Pudding Salmonella spp (2) (3) 
Pudding Enterobacteriaceae (2) (3) 

 
(1) De datum in formaat dd/mm/jjjj vermelden. 
(2) Het resultaat van de inspectie vermelden: Kan een van de volgende zijn: 

- Conform 
- Non Conform 

(3) De eventuele correctieve maatregelen beschrijven die genomen werden, of “Not 
applicable” schrijven indien geen correctieve maatregelen moesten worden genomen. 
 
 
 
VII. BESCHRIJVING VAN DE ZUIVELCATEGORIEËN EN -PRODUCTEN ZOALS 

GEDEFINIEERD DOOR DE KOREAANSE OVERHEID  
 
Zuid-Korea klasseert zuivelproducten in verschillende categorieën en producten. 
 

Categorie Producten binnen de categorie 
1. Melk (Milks) 1.1. Melk (Milk) = volle, gepasteuriseerde of 

gesteriliseerde melk (100% 
melkgehalte) 

1.2. Gereconstitueerde melk 
(Restored milk) 

= product dat werd 
gereconstitueerd op basis van 
zuivelproducten, dat 
gepasteuriseerde of 
gesteriliseerde melk bevat (met 
eigenschappen die gelijkwaardig 
zijn aan die van volle melkpoeder) 
en dat een totaal gehalte aan van 
melk afkomstige droge stof van 
minstens 11% heeft 

1.3. Melk met een laag 
vetgehalte (Low-fat 
milk) 

= gepasteuriseerde of 
gesteriliseerde melk (100% 
melkgehalte) waarvan het 



PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.KR.AA.14.04 ZUID-KOREA 
Juni 2022 

 
 

  Pagina 9/23 

vetgehalte werd aangepast tussen 
0,6 en 2,6% 

1.4. Gereconstitueerde melk 
met een laag vetgehalte 
(Restored low-fat milk)  

= product dat werd 
gereconstitueerd op basis van 
zuivelproducten, dat 
gepasteuriseerde of 
gesteriliseerde melk met een laag 
vetgehalte bevat (met specifieke 
eigenschappen die gelijkwaardig 
zijn aan die van magere 
melkpoeder) en dat een totaal 
gehalte aan vetvrije van melk 
afkomstige droge stof van 
minstens 8% heeft 

1.5. Magere melk (non-fat 
milk) 

= gepasteuriseerde of 
gesteriliseerde melk (100% 
melkgehalte) waarvan het 
vetgehalte werd aangepast tot 
0,5% of minder 

1.6. Gereconstitueerde 
magere melk (Restored 
non-fat milk)  

= product dat gereconstitueerd 
werd op basis van 
zuivelproducten, dat 
gepasteuriseerde of 
gesteriliseerde magere melk bevat 
(die specifieke eigenschappen 
heeft die gelijkwaardig zijn aan die 
van magere melkpoeder), en dat 
een totaal gehalte aan vetvrije van 
melk afkomstige droge stof van 
minstens 8% heeft 

2. Verwerkte melk 
(Processed milk) 

2.1. Verwerkte melk 
(Processed milk)  

= product met rauwe volle melk of 
een zuivelproduct als 
hoofdingrediënt waaraan andere 
voedingsmiddelen of 
levensmiddelenadditieven vóór 
pasteurisatie of sterilisatie werden 
toegevoegd of waaraan andere 
voedingsmiddelen of 
levensmiddelenadditieven op 
steriele wijze werden toegevoegd 

2.2. Verwerkte melk met een 
laag vetgehalte (Low fat 
processed milk) 

= verwerkte melk zoals 
gedefinieerd in punt 2.1, waarvan 
het vetgehalte werd aangepast 
tussen 0,6 en 2,6% 

2.3. Verwerkte magere melk 
(Skimmed processed 
milk) 

= verwerkte melk zoals 
gedefinieerd in punt 2.1, waarvan 
het vetgehalte werd aangepast tot 
0,5% of minder 

2.4. Melkdrank (Milk 
beverage)  

= drank die een totaal gehalte aan 
vetvrije van melk afkomstige droge 
stof van minstens 4% heeft en die 
niet wordt geclassificeerd als 
"ander melkproduct" 

2.5. Verrijkte melk (Fortified 
milk) 

= melk zoals gedefinieerd in punt 
1.1, verrijkt met vitamines of 
mineralen  
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2.6. Verrijkte melk met een 
laag vetgehalte 
(Fortified low-fat milk) 

= melk met een laag vetgehalte 
zoals gedefinieerd in punt 1.3, die 
verrijkt is met vitamines of 
mineralen 

2.7. Verrijkte 
gereconstitueerde melk 
met een laag vetgehalte 
(Restored fortified low-fat 
milk)  

= gereconstitueerde melk met een 
laag vetgehalte zoals gedefinieerd 
in punt 1.3, die verrijkt is met 
vitamines of mineralen en die een 
totaal gehalte aan vetvrije van 
melk afkomstige droge stof van 
minstens 8% heeft 

2.8. Verrijkte magere melk 
(Fortified non-fat milk)  

= magere melk zoals gedefinieerd 
in punt 1.5, die verrijkt is met 
vitamines of mineralen  

2.9. Verrijkte 
gereconstitueerde 
magere melk (Restored 
fortified non-fat milk) 

= gereconstitueerde magere melk 
zoals gedefinieerd in punt 1.5, die 
verrijkt is met vitamines of 
mineralen 

2.10. Melk waaraan 
melkzuurbacteriën zijn 
toegevoegd (Lactic acid 
bacteria-added milk)  

= melk zoals gedefinieerd in punt 
1.1, waaraan melkzuurbacteriën 
zijn toegevoegd 

2.11. Melk met een laag 
vetgehalte waaraan 
melkzuurbacteriën zijn 
toegevoegd (Lactic acid 
bacteria-added low-fat 
milk) 

= melk met een laag vetgehalte 
zoals gedefinieerd in punt 1.3, 
waaraan melkzuurbacteriën zijn 
toegevoegd (melkgehalte = 100%, 
met uitzondering van de bacteriën)  

2.12. Magere melk waaraan 
melkzuurbacteriën zijn 
toegevoegd (Lactic acid 
bacteria-added non-fat 
milk) 

= magere melk zoals gedefinieerd 
in punt 1.5, waaraan melkzuurbac-
teriën zijn toegevoegd 

2.13. Melk met 
gehydrolyseerde 
lactose (Hydrolyzed 
lactose milk) 

= gepasteuriseerde of 
gesteriliseerde volle melk waarin 
de lactose werd gehydrolyseerd of 
waar de lactose werd uitgehaald of 
deze melk verrijkt met vitamines 
en mineralen 

2.14. Melk met een laag 
vetgehalte die 
gehydrolyseerde 
lactose bevat (Low fat 
hydrolyzed lactose milk) 

= melk met gehydrolyseerde 
lactose zoals gedefinieerd in punt 
2.13, waarvan het vetgehalte werd 
aangepast tussen 0,6 en 2,6%  

2.15 Magere melk met 
gehydrolyseerde 
lactose (Non-fat 
hydrolyzed lactose milk)  

= melk met gehydrolyseerde 
lactose zoals hierboven 
gedefinieerd in punt 2.13, waarvan 
het vetgehalte werd aangepast tot 
0,5% of lager 

3. Geitenmelk (Goat 
milk) 

3.1. Geitenmelk (Goat milk) = gepasteuriseerde of 
gesteriliseerde geitenmelk  

4. Gefermenteerde 
melk (Fermented 
milk) 

4.1. Gefermenteerde melk 
(Fermented milk) 

= melk of zuivelproducten die 
gefermenteerd zijn met 
melkzuurbacteriën of gisten of 
deze melk en deze 
zuivelproducten waaraan andere 
voedingsmiddelen of 
levensmiddelenadditieven werden 
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toegevoegd, en die een totaal 
gehalte aan van melk afkomstige 
droge stof van minstens 3% heeft 

4.2. Gecondenseerde 
gefermenteerde melk 
(Thickened fermented 
milk) 

= gefermenteerde melk zoals 
gedefinieerd in punt 4.1, die een 
totaal gehalte aan vetvrije van 
melk afkomstige droge stof van 
minstens 8% heeft 

4.3. Romige gefermenteerde 
melk (Creamy 
fermented milk)  

= gefermenteerde melk zoals 
gedefinieerd in punt 4.1, die een 
totaal gehalte aan vetvrije van 
melk afkomstige droge stof van 
minstens 3% heeft, en die 
minstens 8% vetten bevat 

4.4. Gecondenseerde 
gefermenteerde romige 
melk (Thickened 
creamy fermented milk) 

= gefermenteerde melk zoals 
gedefinieerd in punt 4.1, die een 
totaal gehalte aan vetvrije van 
melk afkomstige droge stof van 
minstens 8% heeft, en die 
minstens 8% vetten bevat 

4.5. Gefermenteerde 
karnemelk (Fermented 
buttermilk) 

= gefermenteerde karnemelk, die 
een totaal gehalte aan vetvrije van 
melk afkomstige droge stof van 
minstens 8% heeft 

4.6. Gefermenteerde 
melkpoeder (Fermented 
milk powder)  

= gefermenteerde melkpoeder 
zoals gedefinieerd in punt 4.1, die 
een totaal gehalte aan van melk 
afkomstige droge stof van 
minstens 85% heeft  

5. Karnemelk 
(Buttermilks) 

5.1. Karnemelk (Buttermilk) = residu verkregen uit de productie 
van boter op basis van 
gepasteuriseerde of 
gesteriliseerde room 

5.2. Karnemelkpoeder 
(Powdered buttermilk) 

= karnemelk zoals gedefinieerd in 
punt 5.1, in poedervorm 

6. Geconcentreerde 
melk 
(Concentrated 
milks) 

6.1. Geconcentreerde melk 
(Concentrated milk) 

= melk verkregen op basis van 
volle melkconcentraat waaraan 
eventueel andere 
voedingsmiddelen of 
levensmiddelenadditieven zijn 
toegevoegd  

6.2. Geconcentreerde 
magere melk 
(Concentrated skim 
milk) 

= geconcentreerde melk zoals 
gedefinieerd in punt 6.1, waarvan 
het vetgehalte tot minstens 0,5 % 
werd aangepast 

6.3. Gezoete 
gecondenseerde melk 
(Sweetened condensed 
milk) 

= gecondenseerde melk zoals 
gedefinieerd in punt 6.1, die 
gezoet is 

6.4. Gezoete 
gecondenseerde 
magere melk 
(Sweetened condensed 
skim milk) 

= gecondenseerde magere melk 
zoals gedefinieerd in punt 6.2, die 
gezoet is 

6.5. Verwerkte 
gecondenseerde melk 
(Processed condensed 
milk) 

= gecondenseerde melk zoals 
gedefinieerd in punt 6.1, waaraan 
andere voedingsmiddelen of 
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levensmiddelenadditieven zijn 
toegevoegd 

7. Room (Milk 
creams) 

7.1. Room (Milk cream)  = gepasteuriseerd of gesteriliseerd 
melkvet waarvan het gehalte aan 
vet niet lager is dan 30% 

7.2. Verwerkte room 
(Processed milk cream)  

= product verkregen door aan 
room, zoals gedefinieerd in punt 
7.1, andere voedingsmiddelen of 
levensmiddelenadditieven toe te 
voegen 

7.3. Roompoeder 
(Powdered milk cream) 

= product verkregen door de 
verwerking tot poeder van room, 
zoals gedefinieerd in punt 7.1, 
waaraan al dan niet andere 
voedingsmiddelen of 
levensmiddelenadditieven werden 
toegevoegd en waarvan het totale 
melkvetgehalte niet lager is dan 
50% 

8. Boter (Butters) 8.1. Boter (Butter) = product verkregen op basis van 
melk door de scheiding of 
fermentatie van melkvetten en dat 
voor minstens 80% uit 
melkvetbestanddelen bestaat 

8.2. Verwerkte boter 
(Processed butter) 

= boter zoals gedefinieerd in punt 
8.1, waaraan andere 
voedingsmiddelen of 
levensmiddelenadditieven zijn 
toegevoegd, waarvan het 
melkvetgehalte niet minder dan 
50% van de gewichtsverhouding 
van de vetten in het product 
bedraagt. 

8.3. Boterolie (Butter oil)  = product dat werd verkregen op 
basis van boter of room door bijna 
alles te verwijderen (water en 
vetvrije droge melkbestanddelen), 
met uitzondering van de 
melkvetten 

9. Kazen (Cheese) 9.1. Harde kazen (Hard 
cheese) 

= product vervaardigd door 
coagulatie van melk of 
zuivelproducten onder werking van 
melkbacteriën, enzymen die 
eiwitten coaguleren, organische 
zuren, enz... en door het uitlekken 
van de wei 

9.2. Halfharde kaas (Semi 
hard cheese)  

9.3. Zachte kaas (Soft 
cheese) 

9.4. Verse kaas (Fresh 
cheese) 

9.5. Harde smeltkaas (Hard 
processed cheese) 

= product vervaardigd op basis van 
natuurlijke kaas als 
hoofdingrediënt met de toevoeging 
van andere voedingsmiddelen of 
levensmiddelenadditieven dat 
onderworpen werd aan een smelt- 
en emulsificatieproces  
of  
product dat geen natuurlijke kaas 
is en waarvan minstens 50% van 
het totaal gehalte aan van melk 

9.6. Halfharde smeltkaas 
(semi-hard processed 
cheese) 

9.7. Gecombineerde 
smeltkaas (Combined 
processed cheese)  

9.8. Zachte smeltkaas (Soft 
processed cheese)  



PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.KR.AA.14.04 ZUID-KOREA 
Juni 2022 

 
 

  Pagina 13/23 

afkomstige droge stof afkomstig 
zijn van natuurlijke kaas 

10. Melkpoeders (Milk 
powders) 

10.1. Volle melkpoeder 
(whole milk powder)  

= product op basis van melk dat 
onderworpen werd aan een proces 
om het te verwerken tot poeder  

10.2. Magere melkpoeder 
(Skim milk powder)  

= product op basis van magere 
melk dat werd onderworpen aan 
een proces om het te verwerken 
tot poeder 

10.3. Gezoete melkpoeder 
(Sweetened milk 
powder)  

= product op basis van melk, met 
toevoeging van suiker/ glucose/ 
fructose/ oligosachariden dat werd 
onderworpen aan een proces om 
het te verwerken tot poeder 

10.4. Gemengde melkpoeder 
(Mixed milk powder)  

= product op basis van melk/ 
magere melk/ volle melkpoeder/ 
magere melkpoeder, waaraan 
andere voedingsmiddelen of 
levensmiddelenadditieven werden 
toegevoegd, zoals granen, cacao, 
dat aan een proces werd 
onderworpen om het te verwerken 
tot poeder, dat niet minder dan 
50% melk / magere melk / volle 
melkpoeder / magere melkpoeder 
als droge melkbestanddelen bevat 

11. Wei (Whey) 11.1. Wei (Whey) = product verkregen op basis van 
de fermentatie van of door het 
toevoegen van enzymen of 
melkzuurbacteriën aan melk / 
magere melk gevolgd door een 
pasteurisatieproces 

11.2. Geconcentreerde wei 
(Concentrated whey)  

= wei zoals gedefinieerd in opunt 
11.1, waarbij het pasteurisatie-
proces wordt vervangen door een 
concentratieproces  

11.3. Weipoeder (Whey 
powder) 

= wei zoals gedefinieerd in punt 
11.1, waarbij het pasteurisatie-
proces werd vervangen door een 
proces dat erop gericht is wei te 
verwerken tot weipoeder 

11.4. Wei-eiwitpoeder (Whey 
protein powder)  

= wei zoals gedefinieerd in punt 
11.1, waarbij het pasteurisatie-
proces vervangen wordt door het 
onttrekken van lactose en 
mineralen en door een proces dat 
erop gericht is het verkregen 
product te verwerken tot poeder 

12. Lactose (Lactose) 12.1. Lactose (Lactose)  = een product verkregen door de 
verwerking tot poeder van 
koolhydraten uit magere melk of 
wei 

13. Gehydrolyseerde 
melkeiwitproducten 
(Hydrolyzed milk 
protein products) 

13.1. Gehydrolyseerd 
melkeiwit (Hydrolyzed 
milk protein) 

= een product verkregen op basis 
van de hydrolyse van melkeiwitten 
en de verwerking ervan tot een 
vorm die geschikt is voor voeding  

13.2. Gehydrolyseerde 
melkeiwitproducten 

= product dat als 
hoofdingrediënten 
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(Hydrolyzed milk protein 
product) 

gehydrolyseerde melkeiwitten 
bevat, zoals gedefinieerd in punt 
13.1, en dat wordt geproduceerd 
om te worden gebruikt in 
zuivelproducten 

14. Zuigelingenvoeding 
(Infant formulas) 

14.1. Zuigelingenvoeding in 
poedervorm (Powdered 
infant formula) 

= product in poedervorm, 
vervaardigd op basis van melk/ 
zuivelproducten als 
hoofdingrediënten door het 
toevoegen van mineralen/ 
vitamines/ nutriënten om een 
product te bekomen dat 
vergelijkbaar is met moedermelk 
dat minstens 60% 
melkingrediënten bevat (andere 
ingrediënten dan het water dat in 
de melk zit).  

14.2. Vloeibare 
zuigelingenvoeding 
(Liquid infant formula) 

= product in vloeibare vorm dat 
vervaardigd is op basis van 
melk/zuivelproducten als 
voornaamste ingrediënten door het 
toevoegen van mineralen/ 
vitamines/ voedingsstoffen om een 
product te verkrijgen dat 
vergelijkbaar is met moedermelk 
en minstens 9% melkingrediënten 
bevat (andere ingrediënten dan het 
water dat in de melk zit).  

14.3. Opvolgvoeding in 
poedervorm (Powdered 
follow-up formula) 

= product in poedervorm dat 
bestemd is voor zuigelingen en 
jonge kinderen ouder dan 6 
maanden dat minimaal 60% 
melkingrediënten bevat 

14.4. Vloeibare 
opvolgvoeding (Liquid 
follow-up formula) 

= product in vloeibare vorm dat 
bestemd is voor zuigelingen en 
jonge kinderen ouder dan 6 
maanden dat minimaal 9% 
melkingrediënten bevat  

14.5. Andere voedingen in 
poedervorm (Other 
powdered formula) 

= vervangproduct voor 
moedermelk in poedervorm dat 
minstens 60% melkingrediënten 
bevat en niet onder de noemer van 
zuigelingenmelk in poedervorm of 
opvolgmelk in poedervorm valt 

14.6. Andere vloeibare 
voedingen (Other liquid 
formula)  

= vervangproduct voor 
moedermelk in vloeibare vorm dat 
minstens 9% melkingrediënten 
bevat en niet onder de noemer van 
vloeibare zuigelingenmelk of 
vloeibare opvolgmelk valt  

15. Roomijs (Ice 
creams)  

15.1. Roomijs (Ice cream)  = product op basis van melk en 
zuivelproducten waaraan andere 
voedingsmiddelen of 
levensmiddelenadditieven kunnen 
worden toegevoegd alvorens het 
een invriezingsproces ondergaat; 
over het algemeen gaat het om 
producten, die minstens 6% 
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melkvetten bevatten, en die een 
totaal gehalte aan van melk 
afkomstige droge stof van 
minstens 16% hebben 

15.2. Melkijs (Ice milk)  = ijs zoals gedefinieerd in punt 
15.1, dat minstens 2% melkvetten 
bevat, en dat een totaal gehalte 
aan van melk afkomstige droge 
stof van minstens 7% heeft 

15.3. Sorbet (Sherbet) = ijs zoals gedefinieerd in punt 
15.1, dat een totaal gehalte aan 
vetvrije van melk afkomstige droge 
stof van minstens 2% heeft 

15.4. Roomijs met een laag 
vetgehalte (Low-fat ice 
cream) 

= roomijs zoals gedefinieerd in 
punt 15.1, met een vetgehalte van 
minstens 2%, en dat een totaal 
gehalte aan vetvrije van melk 
afkomstige droge stof van 
minstens 10% heeft 

15.5. Mager roomijs (Non-
milkfat ice cream) 

= roomijs zoals gedefinieerd in 
punt 15.1, dat minstens 5% 
vetstoffen bevat, en dat een totaal 
gehalte aan vetvrije van melk 
afkomstige droge stof van 
minstens 5% heeft 

16. Roomijspoeders 
(Ice cream powder) 

16.1. Roomijspoeder (Ice 
cream powder)  

= product in poedervorm op basis 
van melk en zuivelproducten 
waaraan andere voedingsmiddelen 
of levensmiddelenadditieven 
kunnen worden toegevoegd, 
waaraan water kan worden 
toegevoegd om er na invriezen ijs 
van te maken; over het algemeen 
bevat dit ijs minstens 18% 
melkvetten en heeft het een totaal 
gehalte aan van melk afkomstige 
droge stof van minstens 48% 

16.2. Melkijspoeder (Ice milk 
powder) 

= melkijspoeder zoals gedefinieerd 
in punt 16.1, dat minstens 6% 
melkvetten bevat, en een totaal 
gehalte aan van melk afkomstige 
droge stof van minstens 21% heeft 

16.3. Sorbetpoeder (Sherbet 
powder)  

= roomijspoeder zoals gedefinieerd 
in punt 16.1, dat een totaal gehalte 
aan vetvrije van melk afkomstige 
droge stof van minstens 6% heeft 

16.4. Magere roomijspoeder 
(Non-milkfat ice cream 
powder) 

= roomijspoeder zoals gedefinieerd 
in punt 16.1, dat minstens 15% 
vetstoffen bevat, en dat een totaal 
gehalte aan vetvrije van melk 
afkomstige droge stof van 
minstens 15% heeft 

17. Roomijsmix (Ice 
cream mixes)  

17.1. Roomijsmix (Ice cream 
mix) 

= vloeibare mix op basis van melk 
en melkproducten waaraan andere 
voedingsmiddelen of 
levensmiddelenadditieven kunnen 
worden toegevoegd, die 
gesteriliseerd is en die ingevroren 
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kan worden om er roomijs van te 
maken; over het algemeen bevat 
dit product minstens 6% 
melkvetstoffen en heeft het een 
totaal gehalte aan van melk 
afkomstige droge stof van 
minstens 16% 

17.2. Melkijsmix (Ice milk mix) = ijsmix zoals gedefinieerd in punt 
17.1, die minstens 2% melkvetten 
bevat en die een totaal gehalte 
aan van melk afkomstige droge 
stof van minstens 7% heeft 

17.3. Sorbetmix (Sherbet mix)  = ijsmix zoals gedefinieerd in punt 
17.1, die een totaal gehalte aan 
vetvrije van melk afkomstige droge 
stof van minstens 2% heeft 

17.4. Roomijsmix met een 
laag vetgehalte (Low-fat 
ice cream mix) 

= roomijsmix zoals gedefinieerd in 
punt 17.1, die minstens 2% 
vetstoffen bevat en die een totaal 
gehalte aan vetvrije van melk 
afkomstige droge stof van 
minstens 10% heeft 

17.5. Magere roomijsmix 
(Non-milkfat ice cream 
mix) 

= roomijsmix zoals gedefinieerd in 
punt 17.1, die minstens 5% 
vetstoffen bevat en die een totaal 
gehalte aan vetvrije van melk 
afkomstige droge stof van 
minstens 5% heeft 

 
 
 
VIII. INSTRUCTIES VOOR HET 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). 
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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 / 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. 
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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. 
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 
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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:  
 

- 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 
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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. 
 
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. 
 

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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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. 
 
 
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:  

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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- 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 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: 
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Country of origin of the raw milk: …………. 
 
Date: 
Name and signature responsible person: 

 
 
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. 


