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Form No. 07 

 
LIST OF REGISTERING EXPORTERS OF FOODS TO VIETNAM 

 
Dit document beschrijft hoe men formulier EX.VTP.VN Form N°.07 moet invullen in het kader van een 
erkenningsaanvraag voor export naar Vietnam. 
 

No.  Name of exporter Identification 
number Address Proposed foods 

exported to Vietnam Notes 

1. 
 (a) (b)  (c) (d) (e) 

2. 
           

3. 
           

 
(a) Naam van de operator vermelden, zoals in FOODWEB vermeld 
(b) Erkenningsnummer dat in FOODWEB vermeld is, vermelden 
(c) Volledig adres vermelden, zoals in FOODWEB vermeld   
(d) Twee elementen moeten in dit vakje worden aangeven: de diersoort en de 

productcategorie(ën). 
- Voor wat betreft de diersoort: afhankelijk van de diersoort waarvan de producten die men 

wenst ui te voeren afgeleid zijn, kiezen tussen: 
o swine (= varken),  
o poultry (= pluimvee) 
o bovine (= rund). 

- Voor wat betreft de productcategorie: afhankelijk van wat men wenst uit te voeren, kiezen 
tussen: 

o carcasses,  
o cuts,  
o offal,  
o meat products,  
o meat preparations,  
o mechanically deboned meat.  

Enkel de bovenstaande vermeldingen zijn toegelaten. Om meer te weten over de 
producten die omvat zijn onder deze vermeldingen, zie de specifieke instructiebundels 
voor vlees en/of vleesproducten voor elk diersoort. Een product dat niet is vermeld in de 
van toepassing zijnde instructiebundel is niet toegelaten voor export. 

OPGELET !!! De vermeldingen die opgenomen worden in dit formulier mogen niet 
verschillen van de vermeldingen opgenomen in het formulier EX.VTP.VN_Form No 09. Indien 
een voetnoot vermeld moet worden onder de tabel in formulier EX.VTP.VN_Form No 09 (zie 
instructie voor dat formulier), deze voetnoot dan op dezelfde manier vermelden onder de 
tabel van dit formulier. 

(e) Eventuele aanvullende informatie (facultatief) 
 
Date:…………………………. 
 
Federal Agency for the Safety of the Food Chain (FASFC – Belgium) 
(Name and signature of the representative of the FASFC + stamp) 

 


