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I. TOEPASSINGSGEBIED 

 

Productomschrijving GN-Code Land 

Producten van dierlijke 
oorsprong voor humane 
consumptie 

 Qatar 

 
 

II. ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
Registratie van bedrijven 
 
Alle bedrijven die reeds exporteren of wensen te exporteren naar Qatar in de 
toekomst, moeten zich laten registreren via hun importeur in een databank van de 
bevoegde overheid van Qatar (voedingsregistratiesysteem). 
Deze registratie betreft een registratie van de operator zelf, maar ook van de 
producten die hij exporteert / wenst te exporteren. 
 
De registratie gebeurt door de importeur via de website van het Ministerie van 
Volksgezondheid van Qatar: https://www.moph.gov.qa/health-services/Pages/port-
health-and-food-control.aspx.  
Via deze link kan men het volgende terugvinden: 

- gidsen met meer informatie betreffende GN-codes,  
voedingsmiddelencategorieën en technische reglementering en standaarden 
voor voedingsmiddelen; 

- de gids van het voedingsregistratiesysteem.  
 
Belangrijk te weten is dat het FAVV niet tussenkomt in het registratieproces. De 
operator is verantwoordelijk voor zijn registratie. Het is zijn verantwoordelijkheid 
ervoor te zorgen dat de importeur dit heeft gedaan. 
Zendingen die geblokkeerd geraken omwille van gebrek aan registratie van de 
operator en/of de producten, zullen niet door het FAVV gedeblokkeerd kunnen 
worden. 
 
 
Eisen specifiek aan bepaalde productcategorieën (zuivelproducten) 
 
Qatar stelt specifieke voorwaarden voor bepaalde productcategorieën. Deze 
werden opgenomen in onderstaande tabel.  
 
Er is geen certificatie vereist voor deze voorwaarden. Echter, indien niet 
voldaan wordt aan de vooropgestelde eisen, kunnen de goederen geweigerd 
worden aan de grens in Qatar.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om ervoor te zorgen dat de 
producten uit deze categorieën die hij wenst te exporteren naar Qatar de 

https://www.moph.gov.qa/health-services/Pages/port-health-and-food-control.aspx
https://www.moph.gov.qa/health-services/Pages/port-health-and-food-control.aspx
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voorwaarden respecteren. Het FAVV zal niet aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor eventuele problemen hieromtrent. 
 

Product Voorwaarden 

Alle types lang houdbare 
melk 
UHT-melk (volle, halfvolle 
en magere, gearomatiseerd 
of niet) 

1. Worden vervaardigd uit verse melk en niet uit 
opnieuw samengestelde melk (poeder). 

2. Vitamine A en D worden toegevoegd aan UHT-
melk waarbij dit duidelijk wordt vermeld op 
het etiket. 

3. De houdbaarheidsduur zal niet meer dan 3 
maanden bedragen. 

4. Het land van oorsprong moet vermeld staan 
op de voorzijde van het etiket. 

5. Bij binnenkomst in Qatar beschikken de 
producten nog over minimum 80% van de 
houdbaarheidstermijn (= 2 maanden en 12 
dagen). 

6. Afkomstig zijn uit landen vrij van OIE 
aangifteplichtige ziekten (mond- en 
klauwzeer). 
 

Alle soorten witte kaas, 
feta, akawi, labneh, 
mozzarella, verse room en 
gefermenteerde room 

1. De houdbaarheidsduur zal niet meer dan 45 
dagen bedragen. 

2. Afkomstig zijn uit landen vrij van OIE aangifte-
plichtige ziekten (mond- en klauwzeer). 
 

Alle soorten witte kaas, 
feta, akawi, labneh, 
mozzarella, zuivelproduc-
ten met plantaardige oliën 
en andere soorten melk  

1. Moeten over een laag vetgehalte beschikken. 
2. Het gebruik van plantaardige oliën moet 

vermeld zijn op het etiket. 
3. Lang houdbare producten (>3maanden) 

moeten ten minste over 80% van hun 
houdbaarheidstermijn beschikken bij 
binnenkomst in Qatar. 

4. Afkomstig zijn uit landen vrij van OIE aangifte-
plichtige ziekten (mond- en klauwzeer). 
 

 
De volgende producten zijn niet begrepen in deze productcategorieën:  

- Structuren voor zuigelingenvoeding op basis van melk 
- Biologische melk en biologische zuivelproducten 
- Lactosevrije melk en lactosevrije melkproducten 
- Geitenmelk, koolzaad en andere melk, behalve koemelk. 
- Zoetigheden op basis van melk – gezoete melk. 

 


