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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Diervoeders die melk of op 

melk gebaseerde producten als 

enig product van dierlijke 

oorsprong bevatten 

 Zuid-Afrika 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV titel van het certificaat   

   

EX.PFF.ZA.06.02 

 

Gezondheidscertificaat voor melk of op melk gebaseerde producten 

voor diervoeding voor uitvoer naar Zuid-Afrika 

3 blz 

 

III. Certificatievoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor melk of op melk gebaseerde producten voor diervoeding voor 

uitvoer naar Zuid-Afrika  

 

1. Voor de invoer van melk of op melk gebaseerde producten in Zuid-Afrika is een 

invoervergunning van de bevoegde autoriteit van Zuid-Afrika vereist. De operator dient bij zijn 

aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende agent een geldige 

invoervergunning voor te leggen. Het nummer van de invoervergunning dient vermeld te 

worden in het hiertoe voorziene vak bovenaan het gezondheidscertificaat. 

 

2. In het vak “type producten” dient de handelsbenaming van de producten en de productie- en 

vervaldatum van de producten vermeld te worden. 

 

3. Onder punt 1. van het certificaat dient de operator aan te vinken wat de herkomst is van de 

melk of op melk gebaseerde producten die gebruikt werden voor de vervaardiging van de uit 

te voeren producten, waarbij er 3 opties zijn: 

- Melk of op melk gebaseerde producten, afgeleid van dieren die in Belgische 

kuddes werden gehouden, die niet onderworpen zijn aan beperkingen in verband 

met mond- en klauwzeer of runderpest (optie 1.1.); 

- Melk of op melk gebaseerde producten afkomstig van geregistreerde inrichtingen 

in de Europese Unie of Noorwegen, die niet onderworpen zijn aan beperkingen in 

verband met mond- en klauwzeer of runderpest (optie 1.2.); 

- Melk of op melk gebaseerde producten die op legale wijze werden ingevoerd 

vanuit Nieuw-Zeeland, Australië, Zwitserland, USA en/of Canada (optie 1.3.). 

De operator dient de nodige handelsdocumenten en/of GDB’s (Gemeenschappelijk Veterinair 

document van Binnenkomst) voor te leggen die de herkomst van de melk of van de op melk 

gebaseerde producten bevestigen. 

 

4. Onder punt 2. van het certificaat dient op basis van de gegevens vermeld onder punt 1. en de 

gegevens m.b.t. uitbraken van en vaccinatie tegen mond- en klauwzeer die op de OIE-website 

(https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard;  

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-

members/ ) kunnen geraadpleegd worden, aangevinkt te worden of de melk of op melk 

https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/
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gebaseerde producten die werden gebruikt voor de vervaardiging van de te exporteren 

producten komen uit: 

- ofwel gebieden waar in de laatste 12 maanden geen uitbraak van mond- en 

klauwzeer werd vastgesteld en waar in de laatste 12 maanden geen enkele 

vaccinatie tegen mond- en klauwzeer plaatsvond (optie 2.1.);  

- ofwel gebieden waar in de laatste 12 maanden een uitbraak van mond- en 

klauwzeer werd vastgesteld of waar in de laatste 12 maanden een vaccinatie 

tegen mond- en klauwzeer plaatsvond (optie 2.2.). 

 

Voor melk of op melk gebaseerde producten die in België of in de EU werden geproduceerd, 

dient de operator een kopie van het productieproces voor te leggen aan de certificerende 

agent, die aantoont dat de melkproducten één van de in het certificaat beschreven 

behandelingen hebben ondergaan. Melk of op melk gebaseerde producten die een UHT-

behandeling gevolgd door een fysieke behandeling, een dubbele HTST-behandeling of een 

HTST-behandeling gevolgd door een fysieke behandeling conform 

verordening (EU) nr.142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet 

voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten, hebben 

ondergaan, voldoen aan de verwerkingsnormen zoals vastgelegd onder punt 2. van het 

certificaat.  

 

Voor melk of op melk gebaseerde producten die ingevoerd werden uit derde landen, dient de 

operator een kopie van het certificaat van invoer voor te leggen aan de certificerende agent, 

die aantoont dat de melkproducten één van de beschreven behandelingen hebben 

ondergaan. 

 

5. Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts. 

 

 

 
 
 
 

 
 


