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ZUID KOREA 
 
 
De volgende aanpassingen worden aan de website aangebracht: 
 

- de bijhorende instructiebundel IB.KR.01.04 van februari 2023 vervangt de 
voorgaande versie (bijlage 1); 

- het formulier APL.APQA.VTP.KR.OLE vervangt het formulier APL.APQA. 
VTP.KR.01_2021 (bijlage 2); 

- de instructie APL.APQA.VTP.KR.OLE.instructions pork products vervangt 
de instructie APL.APQA.VTP.KR.01 – instructie – 2021 (bijlage 3);  

- het formulier APL.MFDS.VTP.KR.FE vervangt het formulier APL.MFDS. 
VTP.KR.01_2021 (bijlage 4); 

- de instructie APL.MFDS.VTP.KR.FE.instructions pork products vervangt de 
instructie APL.MFDS.VTP.KR.01 – instructie – 2021 (bijlage 5); 

- de checklijst CL.APQA.VTP.KR.pork products en haar vertaling in het 
Nederlands vervangen de checklijst CL.VTP.KR.01.01_2021 en haar vertaling 
(bijlagen 6 en 7); 

- de instructie CL.APQA.VTP.KR.pork products_instructions vervangt de 
instructie voor checklijst CL.VTP.KR.01.01 (bijlage 8); 

- de checklijst CL.MFDS.KR.SLH MA en haar vertaling in het Nederlands 
vervangen de checklijst CL.VTP.KR.01.02 en haar vertaling (bijlagen 9 en 10); 

- de checklijst CL.MFDS.KR.CP en haar vertaling in het Nederlands vervangen 
de checklijst CL.VTP.KR.01.03 en haar vertaling (bijlagen 11 en 12); 

- de checklijst CL.MFDS.KR.PP en haar vertaling in het Nederlands vervangen 
de checklijst CL.VTP.KR.01.04 en haar vertaling (bijlagen 13 en 14); 

- de checklijst CL.MFDS.KR.CS en haar vertaling in het Nederlands vervangen 
de checklijst CL.VTP.KR.01.05 en haar vertaling (bijlagen 15 en 16); 

- de instructie CL.MFDS.VTP.KR_instructions wordt toegevoegd (bijlage 17). 
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Onze missie is ervoor zorgen 
dat alle actoren van de keten 

aan de consument en aan 
elkaar een optimale zekerheid 

geven dat levensmiddelen, 
dieren, planten en producten 

die ze consumeren, houden of 
gebruiken, betrouwbaar, veilig 
en beschermd zijn, nu en in de 

toekomst. 
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