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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Melk en zuivelproducten 
 

0401 
0402 
0403 
0404 
0405 
0406 

Panama 

 
 
 
II. Certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
EX.VTP.AA.14.xx Veterinair certificaat voor de uitvoer van melk en 

zuivelproducten geschikt voor humane consumptie 
5 blz. 

 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het 
algemene certificaat voor de uitvoer van melk en zuivelproducten gepubliceerd op de 
website van het FAVV. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan dat het algemeen 
certificaat nog steeds wordt aanvaard door de Panamese overheid. 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Panama 
 
Uitsluitend door Panama goedgekeurde inrichtingen voor productie en verwerking 
van melk en zuivelproducten komen in aanmerking voor de export van melk en 
zuivelproducten naar Panama. De lijst met de door Panama goedgekeurde Belgische 
inrichtingen is beschikbaar op de website van het FAVV.  
 
Leveranciers van grondstoffen en traders dienen niet door Panama goedgekeurd te 
worden voor export van melk en zuivelproducten naar Panama. Traders die 
zuivelproducten naar Panama willen uitvoeren mogen zich echter enkel bevoorraden 
uit door Panama goedgekeurde inrichtingen. 
 
Een operator die in de lijst met door Panama goedgekeurde bedrijven wenst te 
worden opgenomen, moet een erkenningsaanvraag voor export naar Panama 
indienen bij zijn LCE (volgens de procedure exporterkenning – onder het Hoofdstuk 
“Algemene documenten voor export naar derde landen” – en aan de hand van het 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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aanvraagformulier EX.VTP.exporterkenning beschikbaar op de website van het 
FAVV). 
 
De LCE stuurt de aanvraag door naar het Hoofdbestuur die deze verder aan de 
Panamese overheid overmaakt. 
 
De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het 
hoofdbestuur. 
 
De goedkeuring door Panama is beperkt in de tijd. Het is de verantwoordelijkheid van 
de operator om tijdig een hernieuwing aan te vragen. Het FAVV kan niet garanderen 
dat deze hernieuwingsaanvragen tijdig door de overheid van Panama worden 
behandeld. 

 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden 
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de certificeringsvoorwaarden beschreven in de instructie voor het algemene 
veterinair certificaat voor de export van melk en zuivelproducten geschikt voor 
humane consumptie. 
 
Controleren dat: 

- de uitgevoerde producten wel degelijk het identificatiemerk dragen van het 
producerende bedrijf dat vermeld wordt op het certificaat; 

- het producerende bedrijf vermeld op het certificaat wel degelijk is opgenomen 
in de lijst van door Panama goedgekeurde bedrijven, en dat de goedkeuring 
niet vervallen is. 

 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/

