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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code* Land 
Eiproducten 0408 

3502 
Taiwan 

 
* zie punt III. ‘Algemene voorwaarden’ voor de details aangaande de types eiproducten die 
geëxporteerd kunnen worden naar Taiwan. 
 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.AA.09.05 Veterinair certificaat voor de export van eiproducten 

 
4 blz 

 
Het is de versie 09.05 van het certificaat die moet worden gebruikt voor uitvoer van 
eiproducten naar Taiwan. Indien de versie van het certificaat, beschikbaar op de 
website van het FAVV, een latere versie is, moet de operator de uitvoer uitstellen en 
contact opnemen met de LCE. 
Zendingen die met de verkeerde versie van het certificaat vertrekken, kunnen worden 
geweigerd aan de Taiwanese grens. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export 
 
Taiwan past geen gesloten lijst toe. Een specifieke erkenningsaanvraag moet dan 
ook niet worden ingediend. 
 
 
Eiproducten die mogen worden uitgevoerd naar Taiwan 
 
Taiwan maakt een onderscheid tussen eiproducten die onderworpen moeten worden 
aan systematische inspectie en eiproducten waarvoor dit niet vereist is. Momenteel is 
enkel export van eiproducten toegestaan die niet onder de systematische inspectie 
vallen, concreet gaat dit vnl. over eiproducten in poedervorm. 
 
Een overzicht van de reeds toegestane producten: 
 

GN Code Omschrijving CCC Code 

0408 eigeel poeder  
(egg yolks powder) 

0408.11.00.00-5 

andere gelijkaardige producten  0408.19.90.00-8 
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(other similar articles) 
heelei poeder  
(whole egg powder) 

0408.91.10.00-6 

3502 eiwitpoeder, gedroogd  
(egg white powder, dried) 

3502.11.10.00-2 

andere gelijkaardige producten van eiwit, 
gedroogd  
(other similar articles of egg white, dried) 

3502.11.20.00-0 

andere ei albuminen, gedroogd  
(other egg albumins, dried) 

3502.11.90.00-5 

andere gelijkaardige producten van eiwit  
(other similar articles of egg white) 

3502.19.20.00-2 

andere ei albuminen  
(other egg albumins) 

3502.19.90.00-7 

 
Export van diepgevroren vloeibare eiproducten is momenteel niet toegestaan. 
 
 
 
IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de certificeringsvoorwaarden vermeld in de instructie voor het certificaat 
EX.VTP.AA.09.05. 
 
Punten 1.15 en 1.16: controleren of de producten bestemd voor export 
overeenstemmen met de types eiproducten toegelaten voor export naar Taiwan.  


