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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Rauwe melk en 
melkproducten 
 

0401 
0402 
0403 
0404 

0405 
0406 
3502.20 
3502.90 

Japan 

 
 
 
II. Certificaat  
 
Code FAVV Titel van het document   
   
EX.VTP.JP.07.01  
 

Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van rauwe 
melk en melkproducten geschikt voor humane 
consumptie 

3 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Japan past geen gesloten lijst toe voor de export van rauwe melk en 
melkproducten geschikt voor humane consumptie. 
Dit certificaat is vereist voor zuivelproducten die in Japan zullen arriveren 
vanaf 1 november 2017 (deze dag inclusief). 
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden  
 
Opmerking: volgende producten kunnen niet geëxporteerd worden met dit 
certificaat: geëvaporeerde melk, geëvaporeerde afgeroomde melk, yoghurt, 
boterolie en smeltkaas. Indien een operator deze producten wenst te 
exporteren, dient hij bij de Japanse bevoegde overheid na te gaan op welke 
manier dit dient te gebeuren. 
 
Punt 2.9.: zie punt 5.4. Dit punt is enkel van toepassing indien punt 5.4.2. van 
toepassing is. In dit geval wordt enkel de van toepassing zijnde behandeling 
behouden en worden de overige punten 2.9.1. t.e.m. 2.9.5. geschrapt. 
Indien punt 5.4.2. niet van toepassing is, wordt punt 2.9. in zijn geheel 
geschrapt. 
 
Punt 5.1.: de dierziektestatus van België voor wat betreft mond- en klauwzeer 
kan geverifieerd worden via de website van het FAVV. De verklaring kan verder 
ondertekend worden op basis van de Europese regelgeving. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punten 5.2. en 5.3.: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis 
van de Europese regelgeving. 
 
Punt 5.4.: de optie die niet van toepassing is, dient geschrapt te worden. 

 
Punt 5.4.1.: Naast België zijn de volgende landen door Japan 
goedgekeurd: 

Australië, Oostenrijk, Wit-Rusland, Belize, Brazilië (enkel de staat Santa 
Catalina), Bulgarije, Canada, Chili, Costa Rica, Kroatië, Cyprus, 
Tsjechische Republiek, Denemarken, Dominicaanse Republiek, El 
Salvador, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, 
Guatemala, Honduras, Hongarije, IJsland, Indonesië, Ierland, Italië 
(inclusief Sardinië), Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, 
Mexico, Nederland, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, 
Noordelijke Marianen, Noorwegen, Panama, Polen, Portugal, San 
Marino, Singapore, Slovakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, 
Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Oekraïne, 
Verenigde Staten (het vasteland, Hawaii, Guam en Puerto Rico) en 
Vanuatu. 

Deze lijst is onderhevig aan wijzigingen door de Japanse bevoegde 
overheid. Link naar de Japanse website: 
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/dairy_products_en.html  

 
Dit punt mag ondertekend worden op basis van de traceerbaarheid van 
de rauwe melk die gebruikt werd voor het vervaardigen van de 
producten. 
- Indien de producten in België van rauwe melk vervaardigd werden, 

moet de operator de nodige informatie inzake de traceerbaarheid 
verstrekken. 

- Indien de producten in andere landen dan België van rauwe melk 
vervaardigd werden of indien ze vervaardigd werden van 
melkingrediënten geproduceerd in andere landen dan België, moet 
een verklaring van de bevoegde overheid van het land in kwestie (pre-
certificaat) die de oorsprong van de rauwe melk vermeldt, verstrekt 
worden.  

Indien aan deze eis voldaan is, hoeven de producten geen behandeling 
ondergaan te hebben en mag punt 2.9 geschrapt worden. 
Indien de traceerbaarheid van de rauwe melk niet verstrekt kan worden, 
moeten de uitgevoerde producten aan een behandeling tegen het mond- 
en klauwzeervirus onderworpen worden overeenkomstig wat er in punt 
2.9 van het certificaat vermeld is en moet er aan punt 5.4.2 voldaan 
worden. 
 

 
 OF 
 

Punt 5.4.2.: de uit te voeren producten werden op legale wijze 
geïmporteerd in/verhandeld met België en hebben één van de in punt 2.9 

http://www.maff.go.jp/aqs/topix/dairy_products_en.html
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opgesomde behandelingen ondergaan. Punt 2.9 van het certificaat moet 
ingevuld worden. 
Deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de aard van de 
behandeling waaraan de producten onderworpen werden. 
- Indien de producten in België vervaardigd werden, moet de Belgische 

operator de nodige bewijsstukken met betrekking tot de toegepaste 
thermische behandeling verstrekken (vb. aan de hand van het 
productieproces). 

- Indien de producten in andere landen dan België vervaardigd werden, 
moet een verklaring van de bevoegde overheid van het land in 
kwestie (pre-certificaat) die de toegepaste thermische behandeling 
vermeldt, verstrekt worden. 

 
Punten 5.5. en 5.6.: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis 
van de Europese regelgeving. 
 
 


