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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code1 Land 

De materialen en voorwerpen die bestemd zijn 
om met levensmiddelen in contact te komen 
omvatten: 
1. verpakkingsmaterialen die bestemd zijn om 

met levensmiddelen in contact te komen. Dit 
zijn alle producten vervaardigd van 
materiaal van welke aard ook, die kunnen 
worden gebruikt voor het insluiten, 
beschermen, verladen, afleveren en 
aanbieden van producten over het gehele 
traject van producent tot consument. 

2. voorwerpen die bestemd zijn om in contact 
te komen met levensmiddelen (bv. 
keukengerei). 

3. grondstoffen en halffabricaten van 
verpakkingsmaterialen en van voorwerpen 
die bestemd zijn om met levensmiddelen in 
contact te komen (bv. monomeren, pellets) 
 

2815 
392410 
39131000  
39139000 
3917 
3920 
3921 
3923 
4014 
4009 
4819 
4821 
6310 
6911 
6912 

 / 

 
 

II. Algemeen certificaat 
 

Code FAVV: Certificaat: Totaal aantal 
pagina’s: 

EX.DAL.AA.04.02 Gezondheidscertificaat voor de export van materialen 
en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in 
contact te komen. 
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III. Certificeringsvoorwaarden 
 
 
DEEL 1 (verklaring van de uitvoerder) 
 

1. Algemeen 
 
Alvorens het certificaat ter ondertekening aan de certificerende agent kan worden voorgelegd, moet het 
eerste deel “verklaring van de uitvoerder” volledig ingevuld en ondertekend zijn. 

 
BELANGRIJK: Wanneer u het certificaat via Becert aanvraagt, wordt het certificaat afgeleverd op basis 
van uw verklaring in Becert omtrent de correctheid van de gegevens. 
In dit geval dient u het eerste deel “verklaring van de uitvoerder’ te ondertekenen na aflevering van het 
certificaat. 

 
 

                                                      
1 Niet-limitatieve lijst: ook andere GN-codes komen in aanmerking op voorwaarde dat de materialen en 
de voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, voldoen aan alle voorwaarden in 
het gezondheidscertificaat en in deze instructie. 
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Bovendien moet het certificaat, alvorens het aan de certificerende agent kan worden voorgelegd, 
vergezeld zijn van: 

• een bijlage met de volgende gegevens: 
o benaming van het product die volstaat om het product te identificeren; 
o aard van het product (b.v. de chemische naam van een polymeer, omschrijving van 

het product); 
o lijst van ingrediënten, waar mogelijk met CAS-nummer; 
o hoeveelheid (gewicht of aantal eenheden) van het product; 
o identificatie van het lot (b.v. lotnummer, productiedatum, factuurnummer, 

ordernummer). 

• de verklaring van overeenstemming. 
 
Op de website van het FAVV is er een tabel beschikbaar waarin u de gevraagde gegevens kan invullen 
en die u als bijlage aan het certificaat kan toevoegen.   
De gegevens mogen ook onder een andere vorm als bijlage aan het certificaat worden toegevoegd op 
voorwaarde dat er steeds een duidelijke link is tussen de verschillende gegevens. 
 
 

2. Specifiek 
 
Punt 1.4. 
In punt 1.4. moet het vestigingseenheidsnummer (VEN-nummer) van de uitvoerder worden vermeld. 
Het vestigingseenheidsnummer fungeert als registratienummer.   
 
In het certificaat zijn standaard 2 verklaringen opgenomen en er is tevens voor de uitvoerder de 
mogelijkheid voorzien om aanvullende verklaringen toe te voegen. 
 
De gegevens in het eerste deel en in de bijlagen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de 
uitvoerder. 
De certificerende agent zet onder deze gegevens geen stempel, handtekening noch paraaf. 
 
 
 
DEEL 2 (verklaring van de bevoegde overheid) 
 
In het certificaat zijn enerzijds standaardverklaringen opgenomen en is anderzijds de mogelijkheid 
voorzien om aanvullende verklaringen toe te voegen.   
 

1. Standaardverklaringen: 
 

Standaardverklaringen a) i. en a) ii.:  
Deze verklaringen kunnen worden ondertekend voor alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn 
om met levensmiddelen in contact te komen. 
 
 
Standaardverklaringen a) iii. : 
Deze verklaring kan worden ondertekend voor verpakkingsmaterialen die bestemd zijn om met 
levensmiddelen in contact te komen die geproduceerd zijn door een Belgische fabrikant. 
 
Deze verklaring dient te worden geschrapt voor: 

• niet in België geproduceerde verpakkingsmaterialen die bestemd zijn om met 
levensmiddelen in contact te komen. 

• voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen. 

• grondstoffen en halffabricaten van verpakkingsmaterialen en voorwerpen die bestemd 
zijn om met levensmiddelen in contact te komen. 
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Standaardverklaring a) iv.: 
Deze verklaring kan worden ondertekend voor verpakkingsmaterialen die bestemd zijn om met 
levensmiddelen in contact te komen. 
 
De producenten, invoerders en groothandelaars van verpakkingsmaterialen die bestemd zijn om 
met levensmiddelen in contact te komen, zijn in België geregistreerd. 
 
Deze verklaringen dient steeds te worden geschrapt voor: 

• voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen. 

• grondstoffen en halffabricaten van verpakkingsmaterialen en voorwerpen die bestemd zijn om 
met levensmiddelen in contact te komen. 

 
Standaardverklaring a) v.: 
Deze verklaring kan worden ondertekend voor verpakkingsmaterialen en voorwerpen die bestemd zijn 
om met levensmiddelen in contact te komen op voorwaarde dat de verpakkingsmaterialen en 
voorwerpen deel uitmaken van het controle- en inspectieprogramma. 
 
Deze verklaring dient steeds te worden geschrapt voor grondstoffen en halffabricaten van 
verpakkingsmaterialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen. 
 
 
Standaardverklaring b): 
Deze verklaring kan worden ondertekend voor alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met 
levensmiddelen in contact te komen op voorwaarde dat een volledige verklaring van overeenstemming 
is voorgelegd. 
 

2. Aanvullende verklaringen: 
 
In het certificaat is de mogelijkheid voorzien om aanvullende verklaringen toe te voegen. 
 
Deze aanvullende verklaringen dienen afkomstig te zijn van de bevoegde overheid van het land van 
bestemming en de operator dient dit te bewijzen aan de hand van een officieel document van de 
betrokken bevoegde overheid. 


