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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Melk en 
zuivelproducten 
 

0401 
0402 
0403 
0404 
0405 
0406 

Maleisië 

 
 
 
II. Certificaat 
 
Het certificaat voor de export van melk en zuivelproducten naar Maleisië is het 
algemene gezondheidscertificaat voor de export van melk en zuivelproducten 
geschikt voor humane consumptie. 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
EX.VTP.AA.14.xx Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van melk en 

zuivelproducten geschikt voor humane consumptie 
6 blz. 

 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het 
algemene certificaat voor de uitvoer van melk en zuivelproducten gepubliceerd 
op de website van het FAVV. 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Maleisië 
 
Uitsluitend door Maleisië goedgekeurde inrichtingen voor productie en 
verwerking van melk en zuivelproducten komen in aanmerking voor de export 
van melk en zuivelproducten naar Maleisië. De goedgekeurde Belgische 
inrichtingen zijn terug te vinden op de website van het FAVV www.favv.be 
(Beroepssectoren - Export derde landen - Lijsten van inrichtingen die erkend 
zijn voor de export van producten van dierlijke oorsprong voor humane 
consumptie).  
 
Leveranciers van grondstoffen en traders dienen niet door Maleisië 
goedgekeurd te worden voor export van melk en zuivelproducten naar 
Maleisië. Traders die zuivelproducten naar Malaisië exporteren mogen zich 
echter enkel bevoorraden uit door Maleisië goedgekeurde inrichtingen. 
 

http://www.favv.be/
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Erkenningsaanvragen voor export naar Maleisië moeten gebeuren volgens de 
algemene procedure en met het aanvraagformulier (EX.VTP.erkenningexport) 
beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
De inrichting die de erkenning aanvraagt, dient tevens het Maleisische 
aanvraagformulier in te vullen, dat op de website van de Maleisische 
veterinaire diensten beschikbaar is 
(http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/359 - kies voor de Engelse 
versie).  
Het volgende formulier moet in het Engels worden ingevuld: 

• “Application for export of meat, poultry, milk, egg and products to 
Malaysia” 

 
De erkenningsaanvraag en het Maleisische formulieren dienen aan de LCE te 
worden bezorgd voor evaluatie. Na nazicht van het bovenvermelde document 
en invullen van deel (K) wordt dit door de LCE overgemaakt aan het 
hoofdbestuur. DG Controle dienst Import-Export zorgt voor het afhandelen van 
de erkenningsaanvraag door de veterinaire dienst van Maleisië. 
 
De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het 
hoofdbestuur. 
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden 
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de certificeringsvoorwaarden beschreven in de instructie voor het 
algemene gezondheidscertificaat voor de export van melk en zuivelproducten 
geschikt voor humane consumptie. 
 
Controleren dat: 

- de uitgeveorde producten wel degelijk de identificatiemerk dragen van het 
producerende bedrijf vermeld op het certificaat; 

- het producerende bedrijf vermeld op het certificaat wel degelik is opgenomen 
in de gesloten lijst van bedrijven goedgekeurd voor export van zuivelproducten 
naar Malaisië. 

 
 
 
V. Bijkomende informatie 

 
Official website of the Department of Veterinary Services (DVS), Malaysia  
 

➢  http://www.dvs.gov.my 
➢  http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/299  

* * * * * * 

http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/359
http://www.dvs.gov.my/
http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/299

