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I. Geldigheidstermijn van de instructie  

 

Versie Geldig vanaf 

IB.CN.01.01 – augustus 2014 25/09/2014 

IB.CN.01.01 – april 2014 13/05/2016 

IB.CN.01.01 – oktober 2016 18/10/2016 

IB.CN.01.01 – december 2017 14/12/2017 

 
 
 

II. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-Code Land 

Melk en zuivelproducten 
Zuigelingenmelk en 
opvolgzuigelingenmelk 

0401 
0402 
0403 
0404 

0405 
0406 
1901 

China 

 
 
 

III. Bilateraal certificaat 

 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   

EX.VTP.CN.01.01 Sanitair certificaat voor uitvoer van melk en 
zuivelproducten naar de Volksrepubliek China 

4 blz 

 
 
 

IV. Algemene voorwaarden 

 
Erkenning voor export naar China 
 
De inrichtingen die melk, zuivelproducten, zuigelingenmelk en opvolgzuigelingen- 
melk (in vloeistofvorm of poedervorm) naar China exporteren, moeten op de gesloten 
lijst van bedrijven goedgekeurd voor export van zuivelproducten naar China 
opgenomen zijn. 
 
De lijst van Belgische producerende inrichtingen goedgekeurd voor de export van 
zuivelproducten naar China kan op de website van het FAVV www.favv.be worden 
geraadpleegd (Professionelen → Export naar derde landen → Producten van 
dierlijke oorsprong voor humane consumptie → lijsten van export erkende 

http://www.favv.be/
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inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie), of op 
de website van de Chinese autoriteiten (http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/). 
De lijst van Belgische opslagbedrijven goedgekeurd voor de export van 
zuivelproducten naar China kan op de website van het FAVV www.favv.be worden 
geraadpleegd (zie hierboven). 
 
Iedere inrichting die op de gesloten lijst van goedgekeurde bedrijven voor de export 
van zuivelproducten naar China wenst te worden opgenomen, moet een 
erkenningaanvraag voor export naar China bij haar PCE indienen volgens de 
algemene procedure, aan de hand van het formulier beschikbaar op de website van 
het FAVV (EX.VTP.aanvraag).  
 
Deze aanvraag is enkel ontvankelijk indien de inrichting over een gevalideerd 
autocontrolesysteem (ACS) beschikt. De voorwaarden voor export naar China dienen 
uitgeschreven te worden in een procedure die de operator moet opnemen in zijn 
ACS. De operator dient de exportvoorwaarden te laten valideren rekening houdend 
met de bepalingen in de omzendbrief met betrekking tot de validatie van het 
autocontrolesysteem in het kader van de export van derde landen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de operatoren om aan de OCI te melden voor welke 
“product(groep) – land”-combinaties de exportvoorwaarden dienen geauditeerd te 
worden. 
 
De volgende bijkomende documenten moeten toegevoegd worden aan het 
aanvraagformulier: 

• in geval de operator geregistreerd wil worden voor de export van melk en 
zuivelproducten, andere dan zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding: 

- het formulier voor registratie bij AQSIQ, die de verschillende 
categorieën producten vermeldt die de operator wenst te 
exporteren, moet ingevuld worden, 

- de additionele vragenlijst moet ingevuld worden enkel indien de 
operator geregistreerd wil worden voor de uitvoer van 
gesteriliseerde melk, gecondenseerde melk of gemodificeerde melk; 

- het formulier (en de additionele vragenlijst) moet(en) ingevuld 
worden in het ENGELS, 

- het formulier en de vragenlijst zijn beschikbaar op de website van 
het FAVV; 

• in geval de operator geregistreerd wil worden voor de export van 
zuigelingenmelk en opvolgzuigelingenmelk:  

- de vragenlijst specifiek voor de export van zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding moet ingevuld worden, 

- de vragenlijst kan teruggevonden worden op volgende website, 
http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/wjxz/ (nummer 12 
van de eerste deel van de webpagina), 

- voor het invullen van de vragenlijst dient er met volgende aspecten 
rekening gehouden te worden: 

➢ de vragenlijst moet ingevuld worden in het ENGELS en de 
documenten in bijlage dienen eveneens in het Engels 

http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/
http://www.favv.be/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/china/melk/
http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/wjxz/
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opgesteld te zijn of ze dienen begeleid te zijn van een 
volledige en correcte vertaling; 

➢ punt A.1: de gegevens moeten vermeld worden zoals ze 
voorkomen in Foodweb; 

➢ punt A.3: de volgende gegevens dienen vermeld te worden 
Federal Agency for the Safety of the Food Chain – FASFC 
Boulevard du Jardin botanique 55 
1000 Brussels 
Belgium 

➢ punt B.1: de « processing flow chart » dient in het Engels 
opgesteld te worden; 

➢ punt B.3: alle documenten in bijlage dienen eveneens in het 
Engels opgesteld te zijn of ze dienen begeleid te zijn van een 
volledige en correcte vertaling; 

➢ punt C.1.1.3: de operator kan hier de totale hoeveelheid 
rauwe melk die hij jaarlijks ontvangt invullen; 

➢ punt E: hier wordt gevraagd naar de analyses die uitgevoerd 
worden in het kader van de eindcontrole van het product 
voordat het op de markt gebracht wordt; 

➢ punt G: de operator dient te verifiëren of hij voldoet aan de 
Chinese voorwaarden en normen die van toepassing zijn en 
hij dient dit te kunnen aantonen. 

 
De PCE beoordeelt het dossier en maakt het over aan het hoofdbestuur indien het 
volledig is. Het hoofdbestuur maakt het registratiedossier vervolgens over aan de 
Chinese overheid. 
 
De Chinese overheid behoudt zich het recht om de inrichting te inspecteren alvorens 
deze wordt opgenomen op de gesloten lijst. De mogelijke kosten van een dergelijk 
inspectiebezoek worden gedragen door de operator die op de gesloten lijst wenst 
opgenomen te worden. 
 
De erkenning geldt na ontvangst van de brief van DG Controle die bevestigt dat de 
inrichting op de gesloten lijst opgenomen is. 
 
 
Gevalideerd ACS en export specifieke procedure 
 

De melk en zuivelproducten die uitgevoerd worden naar China dienen te voldoen aan 
de geldende Chinese wetgeving, namelijk voor wat betreft de normen en de 
gebruikte ingrediënten. 
 
Om te kunnen garanderen dat er aan deze voorwaarden voldaan wordt, vereist het 
FAVV van de operator die melk, zuivelproducten, zuigelingenmelk of 
opvolgzuigelingenmelk naar China wenst te exporteren, dat deze over een 
gevalideerd ACS beschikt en een specifieke procedure voor export naar China heeft 
uitgewerkt. Deze procedure dient in het ACS van de operator opgenomen te worden. 
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Voor producerende bedrijven moet deze procedure namelijk de volgende aspecten 
specificeren. 

• De Chinese regelgeving en de Chinese productnormen van toepassing voor 
elk product, dat de operator wenst te exporteren, dienen vermeld te worden.  

• De manier waarop de operator de wijzigingen van deze regelgeving volgt dient 
uitgelegd te worden. 

• Een vergelijking, voor elk product dat de operator wenst te exporteren, tussen 
de van toepassing zijnde Chinese en Europese parameters en normen moet 
worden gemaakt, liefst in de vorm van een tabel (opgepast, voor bepaalde 
producten zijn er ook normen van toepassing voor de gebruikte grondstoffen: 
hiermee dient rekening gehouden te worden bij het uitschrijven van de 
procedure). 

• De manier waarop de operator zal controleren of het product, dat hij wenst te 
exporteren, aan de Chinese normen en parameters voldoet wanneer deze van 
de Europese normen en parameters verschillen, moet worden toegelicht. 

• De correctieve acties, die genomen zullen worden na vaststelling van een 
non-conformiteit, en de preventieve maatregelen, die genomen zullen worden 
om de herhaling van deze non-conformiteit te vermijden, moeten worden 
gedetailleerd, alsook de manier waarop dit gedocumenteerd zal worden. 

 
Voor de opslagbedrijven, moet deze procedure namelijk de volgende aspecten 
specificeren. 

• De manier waarop de operator zorgt voor kanalisatie tussen de producerende 
bedrijven en zijn opslagbedrijf van de producten bestemd voor China, moet 
worden uitgelegd (bevoorrading enkel bij inrichtingen goedgekeurd door 
China, voldoen aan de Chinese eisen).  

• De manier waarop de operator zorgt voor kanalisatie binnen zijn opslagbedrijf 
moet worden uitgelegd (opslag van de voor China bestemde producten apart 
van andere producten, met specifieke identificatie). 

• De correctieve acties, die genomen zullen worden na vaststelling van een 
non-conformiteit, en de preventieve maatregelen, die genomen zullen worden 
om de herhaling van deze non-conformiteit te vermijden, moeten worden 
gedetailleerd, alsook de manier waarop dit gedocumenteerd zal worden. 

 
De opname van deze procedure in het gevalideerde ACS zal op het moment van de 
certificering gecontroleerd worden. De praktische implementatie ervan zal eveneens 
worden gecontroleerd, uiterlijk op het moment van de certificering. Indien de 
procedure afwezig of onvolledig is, zullen de te exporteren producten niet 
gecertificeerd kunnen worden.  
 
 
Identificatiemerk 
 
De geëxporteerde producten moeten het identificatiemerk van de producerende 
inrichting dragen. 
 
Dit is geen probleem voor bedrijven die onder een erkenningsnummer werken, 
aangezien dit al vereist wordt door de Europese regelgeving.  



PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.CN.01.01 China 

december 
2017 

 

  Pagina 5/7 

Dit is echter ook geldig voor de producten die volgens de Europese regelgeving geen 
identificatiemerk moeten dragen. De operator die onder een toelatingsnummer werkt, 
moet er dus voor zorgen dat de finale onmiddellijke verpakking van de producten, die 
hij naar China verzendt, (en dus niet enkel de omverpakking) deze toelatingsnummer 
draagt. 
 
 
Beveiligd papier 
 
Het exportcertificaat dient te worden afgedrukt op beveiligd draagpapier. 
De bedrijfsverantwoordelijke dient dit draagpapier aan te schaffen bij het FAVV en de 
verdeling ervan gebeurt via de PCE’s (volgens de dienstinstructies). 
Elk draagpapier heeft een aantal specifieke kenmerken die het praktisch onmogelijk 
maken om het na te bootsen. 
 
 
Verzegeling van de zending 
 
De definitieve voor de Volksrepubliek China bestemde zending moet verzegeld 
worden en het zegelnummer moet op het certificaat vermeld worden. De zending 
moet dus op de plaats van certificering in de container gezet worden en de 
verzegeling gebeurt hetzij met een douanezegel (al dan niet volgens de 
vereenvoudigde procedure toegekend aan de betrokken operator door de 
douanediensten) hetzij met een degelijke bedrijfszegel die pas mag verwijderd 
worden na aankomst op het Chinese grondgebied. De zegelnummers hoeven geen 
volgnummers te zijn. De operator moet zorgen voor een correcte afstemming met de 
douanediensten, opdat de zegels niet door hen bij uitklaring hoeven verbroken te 
worden aangezien dit problemen kan opleveren bij aankomst die niet door het FAVV 
kunnen verholpen worden. 
 
 
 

V. Certificeringsvoorwaarden 

 
Er moet gecontroleerd worden dat de producerende inrichting waarvan het 
erkenningsnummer op de uitgevoerde producten staat en de inrichting van waaruit er 
geëxporteerd wordt (indien deze anders is dan de producerende inrichting – in geval 
van een opslagbedrijf) wel degelijk opgenomen zijn op de gesloten lijst van 
inrichtingen goedgekeurd voor export van melk en zuivelproducten naar China, voor 
de categorie van de uitgevoerde producten. 
 
Er moet ook gecontroleerd worden dat de geëxporteerde producten het 
identificatiemerk van de producerende inrichting dragen, zelfs wanneer er volgens de 
Europese regelgeving geen identificatiemerk op de verpakking vereist wordt. 
 
Punten 4.1 en 4.2: bij het invullen van deze punten moet de informatie 
opgenomen in de gesloten lijst worden overgenomen (niet meer, niet minder). 
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• Punten 4.1.1 en 4.2.1: met het Becert-certificeringssysteem wordt de 
naam uit Foodweb overgenomen bij het invullen van het certificaat. 
Indien deze naam verschilt van de benaming van het bedrijf opgenomen 
in de gesloten lijst, gelieve contact op te nemen met de LCE en de 
zending uit te stellen.  

• Punten 4.1.2 en 4.2.1: met het Becert-certificeringssysteem wordt het 
adres (straatnaam en nummer) uit Foodweb overgenomen bij het 
invullen van het certificaat. Indien dit adres verschilt van het adres van 
het bedrijf opgenomen in de gesloten lijst, gelieve contact op te nemen 
met de LCE en de zending uit te stellen.  

• Punten 4.1.3 en 4.2.3: 
- met het Becert-certificeringssysteem wordt het adres (postcode 

en stadnaam) uit Foodweb overgenomen bij het invullen van 
het certificaat. Indien dit adres verschilt van het adres van het 
bedrijf opgenomen in de gesloten lijst, gelieve contact op te 
nemen met de LCE en de zending uit te stellen; 

- het Becert-certificeringssysteem laat niet toe de provincie 
automatisch toe te voegen aan het adres; deze moet manueel 
toegevoegd worden (zie gesloten lijst voor exacte benaming 
van de provincie die toegevoegd moet worden); 

- “België” mag NIET toegevoegd worden. 
 
Punt 6.1: aangezien België officieel vrij is van brucellose en tuberculose, aangezien 
antrax er sinds 1989 niet meer is voorgekomen, aangezien antrax, brucellose en 
tuberculose aangifteplichtig zijn en aangezien de verklaring van een haard van deze 
ziekten gepaard gaat met maatregelen zoals opruiming, reiniging en desinfectie, mag 
dit punt als volgt geïnterpreteerd worden. 
Het bedrijf is  

• vrij van brucellose,  

• vrij van tuberculose,  

• vrij van antrax, 

• klinisch vrij van paratuberculose sinds 12 maanden. 
 
Om het vrij zijn van brucellose en tuberculose te garanderen, moet de melk 
opgehaald zijn in bedrijven met statuut T3 en B4. De geëxporteerde producten 
moeten ook vervaardigd zijn met melk die thermisch behandeld werd. De operator 
dient de volgende verklaring af te leveren: 
 

 
Ik ondergetekende, verantwoordelijke van de inrichting …………………………., 
verklaar dat de melk, gebruikt voor het vervaardigen van de zuivelproducten 
geëxporteerd naar China, enkel afkomstig is van bedrijven met statuut T3 en B4 en 
dat de melk een adequate thermische behandeling heeft ondergaan. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
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Het vrij zijn van antrax kan gegarandeerd worden door de epidemiologische toestand 
van België, en kan dus na controle van de dierziektestatus van België ondertekend 
worden. 
 

Het klinisch vrij zijn van paratuberculose kan gegarandeerd worden door het 
melkveebedrijf aan de melkerij ofwel op basis van deelname aan het controleplan 
‘Paratuberculose’ ofwel via het attest van controle op paratuberculose op het 
melkveebedrijf dat melk levert aan de melkerij voor export en waarvan een model 
beschikbaar is in het IKM-lastenboek.  
 

Punt 6.5: het product moet aan de Chinese voorwaarden voldoen die van toepassing 
zijn voor dit product. 
 

Export vanuit een producerende inrichting 
De procedure uitgeschreven voor China en opgenomen in het ACS moet toelaten na 
te gaan welke Chinese normen en/of parameters, die van toepassing zijn voor het 
geëxporteerde product, strenger zijn dan de Europese normen en/of parameters. 

• Voor de Chinese voorwaarden die gelijkaardig zijn aan de Europese 
voorwaarden (wat betreft parameter en norm), mag deze verklaring 
ondertekend worden op basis van de resultaten van het controleplan en op 
basis van het gevalideerde ACS. 

• Voor de Chinese voorwaarden die strenger zijn dan de Europese voorwaarden 
(wat betreft parameter of norm), mag deze verklaring worden getekend op 
basis van resultaten van analyses uitgevoerd door de operator zoals 
uitgeschreven in zijn voor China specifieke uitgeschreven procedure die in het 
ACS opgenomen is. 

 

Export vanuit een opslagbedrijf 
De procedure uitgeschreven voor China en opgenomen in het ACS moet toelaten na 
te gaan dat de producten aan de Chinese eisen voldoen. 

• Voor wat betreft de producerende inrichtingen houdt dat in dat de operator 
moet kunnen aantonen dat de producten afkomstig zijn van een producerende 
inrichting die goedgekeurd is door de Chinese overheid voor het uitgevoerde 
product. 

• Voor wat betreft de normen en parameters van toepassing op het product, 
moet de operator kunnen aantonen dat het product aan de Chinese normen 
en parameters voldoet wanneer deze strenger zijn dan de Europese normen 
en parameters. Hiervoor dient de operator zelf geen speciale analyses uit te 
voeren, voor zover hij de resultaten van de analyses uitgevoerd door de 
producerende inrichting kan voorleggen. 

 
 
 
VI. Additionele informatie 

 
Operatoren die voor het eerst naar China exporteren, moeten zich op voorhand 
registreren via de volgende website: http://ire.eciq.cn/. 
Deze registratie is onafhankelijk van het opnemen in de gesloten lijsten, en is de 
verantwoordelijkheid van de operator. 

http://ire.eciq.cn/

