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I. Toepassinggebied 
 
Productomschrijving Code NC Pays 
Chocolade   / 
 
 
II. Beschikbare certificaten 
 
Algemeen certificaat 
 
Code FAVV: Certificaat: Totaal aantal 

pagina’s: 
EX.DAL.AA.01.xx Gezondheidscertificaat voor de export van 

voedingsmiddelen en andere producten 
2 

 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het 
algemene certificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen gepubliceerd op de 
website van het FAVV. 
 
 
Bilateraal certificaat 
 
Op dit ogenblik is er geen bilateraal certificaat beschikbaar. 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Types geëxporteerde chocolade 
 
Verschillende types chocolade kunnen worden uitgevoerd: 

• chocolade die noch geprint noch gekleurd is (hierna genoemd: gewone 
chocolade), 

• chocolade waarop een patroon aangebracht werd door een drukproces 
(hierna genoemd: geprinte chocolade), 
 

 
 

Voorbeeld van geprinte chocolade: geprinte chocolade plaatjes op een taart geplaatst 
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• niet-gekleurde chocolade, plaatselijk bedekt met een laag gekleurde 
chocolade (hierna genoemd: lokaal gekleurde chocolade), 

 

   
 

   
 

Voorbeelden van lokaal gekleurde chocolade: een gekleurde laag (op basis van chocolade gekleurd in 
de massa) wordt op niet-gekleurde chocolade aangebracht tijdens het productieproces. 

 
• gekleurde chocolade, waar de kleuring in de massa gebeurt aan de hand van 

ingrediënten zonder toegevoegde kleurstoffen (hierna genoemd: zonder 
kleurstofadditieven in de massa gekleurde chocolade) of aan de hand van 
toegestane kleurstofadditieven (hierna genoemd: met kleurstofadditieven in de 
massa gekleurde chocolade). 

 

 
 

Voorbeeld van chocolade gekleurd in de massa: de kleuring is aanwezig in de hele dikte van de 
chocolade. Dit kan worden nagegaan door het beeldje te breken. 
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Te gebruiken certificaat per type chocolade 
 
Bepaalde derde landen vereisen een gezondheidscertificaat voor de import van 
chocolade. Voor deze landen moeten de volgende regels worden gevolgd. 
 
1. Gewone chocolade 
Gewone chocolade mag worden uitgevoerd met behulp van het algemene certificaat 
voor voedingsmiddelen, zonder bijkomende garanties. 
 
2. Geprinte chocolade 
Geprinte chocolade mag worden uitgevoerd met behulp van het algemene certificaat 
voor voedingsmiddelen, op voorwaarde dat: 

• het niet onder de benaming “chocolade” geëxporteerd wordt, maar wel onder 
de benaming “chocolade met decoratie”, “chocolade met suikerwerk” of 
“gedecoreerde chocolade”; 

• er geen bilateraal certificaat bestaat voor de betrokken bestemming (indien er 
een bilateraal certificaat bestaat voor het land van bestemming, dan moet dit 
absoluut gebruikt worden). 

 
3. Lokaal gekleurde chocolade 
Lokaal gekleurde chocolade mag worden uitgevoerd met behulp van het algemeen 
certificaat voor voedingsmiddelen, op voorwaarde dat: 

• het niet onder de benaming “chocolade” geëxporteerd wordt, maar wel onder 
de benaming “chocolade met decoratie”, “chocolade met suikerwerk” of 
“gedecoreerde chocolade”; 

• er geen bilateraal certificaat bestaat voor de betrokken bestemming (indien er 
een bilateraal certificaat bestaat voor het land van bestemming, dan moet dit 
absoluut gebruikt worden). 

 
4. Zonder kleurstofadditieven in de massa gekleurde chocolade 
Zonder kleurstofadditieven in de massa gekleurde chocolade mag worden uitgevoerd 
met behulp van het algemene certificaat voor voedingsmiddelen, zonder bijkomende 
garanties. 
Het kleurend ingrediënt wordt in de ingrediëntenlijst van het product opgenomen met 
zijn specifieke benaming, en wordt dus niet als kleurstof geëtiketteerd in de 
ingrediëntenlijst. 
 
5. Met kleurstofadditieven in de massa gekleurde chocolade 
Voor met kleurstofadditieven in de massa gekleurde chocolade, hangt het te 
gebruiken certificaat af van de bestemming van de producten. 
De kleurstof is opgenomen in de ingrediëntenlijst, achter zijn functie, met zijn 
specifieke naam, ofwel met zijn E-nummer. 

• Indien het product bestemd is voor de consument, dan moet het met 
kleurstofadditieven in de massa gekleurde chocolade worden uitgevoerd met 
behulp van een bilateraal certificaat overeengekomen tussen het FAVV en het 
land van bestemming voor dit type chocolade. Een bilaterale overeenkomst 
zal enkel worden ontwikkeld indien de sector heeft kunnen aantonen dat het 
betrokken derde land het op de markt brengen van in de massa gekleurde 
chocolade toelaat. 
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In afwezigheid van een bilateraal certificaat, mag met kleurstoffen in de massa 
gekleurde chocolade niet worden uitgevoerd. 
 

• Indien het product bestemd is voor een operator voor verdere verwerking, dan 
mag de met kleurstofadditieven in de massa gekleurde chocolade worden 
uitgevoerd met behulp van het algemene certificaat voor voedingsmiddelen, 
op voorwaarde dat: 
 het niet onder de benaming “chocolade” geëxporteerd wordt, maar wel 

onder de benaming “suikerwerk”; 
 de volgende additionele verklaring op het deel van het certificaat 

bestemd voor de operator wordt toegevoegd: “For professional use 
only. Not intended for direct sale to consumers without prior 
transformation.”; 

 er geen bilateraal certificaat bestaat voor de betrokken bestemming 
(indien er een bilateraal certificaat bestaat voor het land van 
bestemming, dan moet dit absoluut gebruikt worden). 

 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden 
 
Algemene voorwaarden 
 
De certificerende agent moet bepalen voor welke type chocolade de certificatie wordt 
aangevraagd. Indien nodig gebruikt hij daarbij de technische fiches van de 
producten. 
 

• Indien de certificatie wordt aangevraagd voor gewone chocolade, moeten de 
certificeringsvoorwaarden geraadpleegd worden die vermeld staan in de 
instructie IB.DAL.AA.01.xx voor het algemene certificaat voor 
voedingsmiddelen, dat gepubliceerd is op de website van het FAVV. 

 
• Indien de certificatie wordt aangevraagd voor geprinte chocolade of lokaal 

gekleurde chocolade: 
 controleren dat de benaming van het uitgevoerde product niet enkel 

“chocolade” vermeldt, maar wel “chocolade met decoratie”, “chocolade 
met suikerwerk” of “gedecoreerde chocolade”; 

 indien de uitvoer met behulp van het algemene certificaat voor 
voedingsmiddelen gebeurt, moeten de certificeringsvoorwaarden 
geraadpleegd worden die vermeld staan in de instructie 
IB.DAL.AA.01.xx voor het algemeen certificaat voor voedingmiddelen, 
die gepubliceerd is op de website van het FAVV; 

 indien de uitvoer met behulp van een bilateraal certificaat gebeurt, 
moeten de certificeringsvoorwaarden geraadpleegd worden die 
hieronder vermeld staan voor het land van bestemming. 

 
• Indien de certificatie wordt aangevraagd voor zonder kleurstofadditieven in de 

massa gekleurde chocolade, moeten de certificeringsvoorwaarden 
geraadpleegd worden die vermeld staan in de instructie IB.DAL.AA.01.xx voor 
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het algemene certificaat voor voedingmiddelen, die gepubliceerd is op de 
website van het FAVV. 
De producten die gebruikt worden om chocolade te kleuren en die geen 
kleurstofadditieven zijn, zijn de volgende: 
 rode bietensap, 
 concentraat van radijs, 
 concentraat van citroen, 
 concentraat van zwarte bessen, 
 concentraat van appel, 
 concentraat van saffloer, 
 spirulina extract, 
 gebrande suiker. 

 
• Indien de certificatie wordt aangevraagd voor met kleurstofadditieven in de 

massa gekleurde chocolade bestemd voor een operator die het product verder 
verwerkt (“B to B” bestemming): 
 controleren of de benaming op het uitgevoerde product niet enkel 

“chocolade” vermeldt, maar wel “suikerwerk”; 
 indien de uitvoer met behulp van het algemeen certificaat voor 

voedingsmiddelen gebeurt, moeten de certificeringsvoorwaarden 
geraadpleegd worden die vermeld staan in de instructie 
IB.DAL.AA.01.xx voor het algemeen certificaat voor voedingmiddelen, 
die gepubliceerd is op de website van het FAVV en nagaan dat de 
additionele verklaring “For professional use only. Not intended for direct 
sale to consumers without prior transformation.” wel degelijk werd 
toegevoegd aan het deel van het certificaat voorbehouden voor de 
operator; 

 indien de uitvoer met behulp van een bilateraal certificaat gebeurt, 
moeten de certificeringsvoorwaarden geraadpleegd worden die 
hieronder vermeld staan voor het land van bestemming. 

 
• Indien de certificatie wordt aangevraagd voor met kleurstofadditieven in de 

massa gekleurde chocolade bestemd voor de consument (“B to C” 
bestemming): 
 controleren dat de benaming op het uitgevoerde product niet enkel 

“chocolade” vermeldt, maar wel “gekleurde chocolade”; 
 controleren dat het gebruikte certificaat wel degelijk een bilateraal 

certificaat is en niet het algemeen certificaat voor voedingsmiddelen; 
 de certificeringsvoorwaarden raadplegen die hieronder vermeld zijn 

voor het land van bestemming. 
 

 
Specifieke voorwaarden voor bilaterale certificaten met derde landen 
 
Op dit ogenblik zijn er geen bilaterale certificaten beschikbaar. 
Er is geen export mogelijk voor producten die noodzakelijk met behulp van een 
bilateraal certificaat uitgevoerd moeten worden, m.a.w. kan met kleurstofadditieven in 
de massa gekleurde chocolade bestemd voor de consument momenteel niet 
geëxporteerd worden. 
 


