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附件 

       推荐注册企业需提供材料清单 
1.推荐注册企业基本信息表 
Basic information table on your company to recommend the registration. 
 
官方批准号 

Register 
Number 

（FAVV） 

生产加工企业名称 
Name of the 

establishment 

生产加工企业地址                                           
Establishment 

Address  

出口产品名称                    
Product name 

    

 

产品用途                              
Usage of the 

product 

原料                                            
Raw material 

原料来源动物        

Animal Source     

联系电话/
传真 

Tel. 
No./Fax N° 

电子邮箱 

Email 
Address 

     

 
 
In dit onderdeel dient de informatie in bovenstaande tabel ingevuld te worden.  
In het vak “Register Number” dient het erkennings-, registratie- of toelatingsnummer van de 
producerende inrichting ingevuld te worden. Dit nummer dient hetzelfde te zijn als dit vermeld 
op de etiketten van de te exporteren producten. 
In het vak « Name of the establishment », dient de naam van de inrichting, zoals ze is 
opgenomen in BOOD, vermeld te worden. 
In het vak “Product Name” is een generieke beschrijving van de producten voldoende, 
bijvoorbeeld “complementary feed”. 
In het vak “Usage of product” dient de bestemming (diersoort) van de producten vermeld te 
worden. 
 
2.企业简介、原料来源、产品成分等 
Brief Introduction of your company, the sources of raw materials and product ingredients. 
 
In dit onderdeel dient een korte beschrijving van het bedrijf vermeld te worden (vb. datum 
oprichting, productievolume, aantal personeelsleden, landen naar waar geëxporteerd 
wordt, ...). 
 
Wat betreft “the sources of raw materials and product ingredients” dient toegelicht te worden 
op welke wijze er gegarandeerd wordt dat de leveranciers veilige grondstoffen en ingrediënten  
van goede kwaliteit aanleveren. Hierbij kunnen ingangscontroles op de ingrediënten door de 
producerende inrichting en/of de kwaliteitssystemen van leveranciers vermeld worden. 
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Producerende inrichtingen die deelnemen aan een sectoraal monsternameplan kunnen hier in 
dit onderdeel naar verwijzen. 
 
3.生产工艺流程图（标明必要的工艺参数--涉及商业秘密的除外）； 
Producing process flow sheet (parameters of process need to be presented, except for 
commercial confidential information) 

 
Hier dient verwezen te worden naar een schema van het productieproces (meerdere 
productieprocessen indien van toepassing) in bijlage. Indien nodig, dient een korte toelichting 
bij het schema te worden toegevoegd. De belangrijke parameters (bijvoorbeeld tijd en 
temperatuur van een hittebehandeling) dienen aan het schema te worden toegevoegd. Ook 
elke gebruikte afkorting dient verklaard te worden. 
 
4.厂区平面图及相关照片（包括厂区全貌、厂区大门、主要设备、原料库、生产车间、包装
场所、成品库、实验室、样品保存场所、档案保存场所等）； 
Plant maps and related photographs of the plant (including full-length view, major gateway,  
critical equipments, raw materials storages, production workshops, packing sites, 
storages of finished products, laboratories, specimen storages, documents storages, etc.) 
 
Hier dient verwezen te worden naar het plan van de producerende inrichting als bijlage. Op dit 
bedrijfsplan dienen de lokalen aangeduid te worden. Ook dienen er hierop pijlen aangebracht 
te worden die de stroom van het productieproces weergeven, van grondstof naar eindproduct. 
De aanduiding van de lokalen en de flow dienen in het Engels vermeld te worden (of d.m.v. 
een legende in het Engels die éénduidig verwijst naar de op het plan aangebrachte 
vermeldingen). 
 
Hier dient ook verwezen te worden naar een bijlage die de gevraagde foto’s van de 
producerende inrichting en uitrustingen bevat. Voor elke foto dient in het Engels het type 
ruimte of uitrusting te worden vermeld. “specimen storage” dient geïnterpreteerd te worden als 
de ruimte waarin de diervoederstalen bewaard worden. 
 
5.注册产品使用的原料、辅料、加工佐剂清单； 
Raw materials, auxiliary materials, inventory of processing adjuvant for registered 
products 
 
Hier dienen de ingrediënten vermeld te worden (of een verwijzing naar een bijlage die een 
beschrijving van deze ingrediënten bevat) die de te exporteren producten bevatten. Indien de 
producten dierlijke ingrediënten bevatten dient ook de diersoort vermeld te worden.  
 
Wat betreft de hulpstoffen (“auxiliary materials”) dient dit onderdeel minstens informatie ivm de 
verpakkingsmaterialen te bevatten. 
 
6.注册产品在生产国（地区）允许生产、销售、使用的证明材料； 
Documents to certify the registered products are allowed to be produced, sold and used in 
the producing country  
 
In dit onderdeel dient verwezen te worden naar de volgende bijlagen die kunnen aangevraagd 
worden door de operator bij zijn PCE :  
 



3 
 

- Een origineel certificaat bestemd voor de bevoegde autoriteit van China dat aantoont dat de 
producten die hij naar China wenst te exporteren vrij van verkoop zijn in België (Certificaat 
voor registratie van (een) product(en) : EX.PFF.AA.04.02 ). Uitzondering voor producten die 
niet van vrije verkoop zijn in België : deze producten kunnen ook opgenomen worden in het 
dossier op voorwaarde dat de operator een bewijs voorlegt dat deze geregistreerd zijn bij de 
Chinese bevoegde autoriteit (het certificaat voor de registratie van een product door het FAVV 
dient ook voor deze producten toegevoegd te worden aan het dossier). 
- Een origineel certificaat bestemd voor de bevoegde autoriteit van China dat aantoont dat de 
inrichting geregistreerd is door het FAVV (Certificaat van registratie van een inrichting : 
EX.PFF.AA.03.01);  

- Een kopie van de erkennings-/toelatingsbrief opgesteld door de PCE die de activiteiten van 
de producerende inrichting vermeldt. Een vertaling van deze brief in het Engels kan 
aangevraagd worden bij de PCE. 
 
 
7.企业推荐注册产品的 HACCP 计划书，或者获得有关的第三方认证证书复印件。 
The HACCP plan of the product to recommend the registration, or the copy of the third 
party certification on HACCP. 

 
Voor dit punt dient verwezen te worden naar: 

- een beschrijving van het HACCP-plan in bijlage; 
- ofwel één of meerdere certificaten in bijlage die verklaren dat het HACCP plan van de 

producerende inrichting door een onafhankelijke derde partij werd gevalideerd. Dit 
kunnen volgende documenten zijn : 

o Een kopie van de brief opgesteld door de PCE die verklaart dat het 
autocontrolesysteem van de producerende inrichting gevalideerd is of een 
kopie van het certificaat van validatie van het autocontrolesysteem van de 
producerende inrichting door een OCI; 

o Een kopie van een GMP certificaat of een FCA certificaat; 
o Kopieën van andere certificaten die bekomen werden na audit van het 

HACCP-systeem van de producerende inrichting door derde partij auditoren. 
 
Ingeval deze documenten niet opgesteld zijn in het Engels dient een vertaling in het Engels 
voorzien te worden door de operator. 
 
 
8.标签样张； 
Label specimen 
 
Voor dit punt dient verwezen te worden naar etiketten in bijlage. De etiketten in bijlage dienen 
representatief te zijn voor de te exporteren producten. Deze zijn bij voorkeur in het Chinees 
opgesteld maar mogen ook in het Engels zijn.  
 
Indien er producten zijn die reeds geregistreerd zijn bij de Chinese autoriteit, raadt het FAVV 
aan om in dit onderdeel ook naar deze informatie te verwijzen. 
 
 
9.必要时，提供一年内安全性评价试验报告和稳定性试验报告。 
When necessary, provide the test reports of safety evaluation and stability that have been 
taken within the last year. 

 
Voor dit punt dient informatie vermeld te worden over welke analyses uitgevoerd worden op de 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/EX.PFF.AA.04.02DR_001.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/EX.PFF.AA.04.02DR_001.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/EX.PFF.AA.03.01DR_000.pdf
http://www.ovocom.be/gmp_wordt_FCA.aspx?lang=en
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te exporteren producten (type en frequentie). Een voorbeeld van analyserapport(en) dient   
in bijlage toegevoegd te worden. 
Indien deze analyserapporten niet opgesteld zijn in het Engels, dient de operator een vertaling 
van deze documenten in het Engels te voorzien of een legende met een vertaling van de 
belangrijke elementen in het rapport. 
 
Producerende inrichtingen die deelnemen aan een sectoraal monsternameplan kunnen hier in 
dit onderdeel naar verwijzen. 
 


