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Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Formulier voor de aanvraag tot postcertificering 

Een exportcertificaat kan door het FAVV enkel afgeleverd worden voor zendingen die zich op het 
Belgische grondgebied bevinden. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken en moet 
u uw schriftelijke aanvraag bij uw Lokale Controle-Eenheid voor het afleveren van een 
exportcertificaat indienen met dit formulier (liefst per e-mail). 

Deel in te vullen door de aanvrager 

Naam en adres aanvrager 

VEN-nummer 

Datum aanvraag 

Land van bestemming 

Te certificeren product(en) 

Reden van aanvraag tot postcertificering:  
Hoe komt het dat het certificaat niet tijdig werd 
aangevraagd (i.e. op het ogenblik dat de zending 
zich nog op het Belgisch grondgebied bevond en de 
goederen nog onder controle van het FAVV waren) 
of dat de zending vertrokken is alvorens een 
certificaat werd afgeleverd? 

Wordt er voor de export van deze producten naar de 
betreffende bestemming een certificaat vereist door 
de lokale autoriteiten?  

Ja 
Bewijs1 toegevoegd in bijlage 

Nee 
Ik weet het niet 

Wordt de zending ter plaatse geblokkeerd door de 
lokale autoriteiten omwille van een ontbrekend 
certificaat?  

Ja; zending toegekomen op 
Bewijs1 toegevoegd in bijlage 

Nee 
Niet van toepassing, want nog niet ter plaatse 

Welke corrigerende maatregelen zullen genomen 
worden om dit in de toekomst te vermijden? 

Historiek postcertificering:  
Is er in het verleden reeds gebruik gemaakt van de 
aanvraag tot postcertificering? Zo ja, wanneer? 

Ja, op  
Nee 

Aantal certificaten dat u jaarlijks aanvraagt: 

Gelieve een volledig aangevuld certificaat zoals u dat voor deze zending nog wenst te bekomen, toe te voegen aan 
deze aanvraag, teneinde na te gaan of certificering mogelijk is. 

1 Bewijs bij voorkeur afgeleverd door lokale autoriteiten 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
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Deel in te vullen door de LCE 

Advies 

Motivatie 

Betrokken LCE 

Naam agent 

Datum 

Deel in te vullen door CNC 

Beslissing 

Motivatie 

Naam attaché 

Datum 

Gunstig

Ongunstig

Gunstig

Ongunstig
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