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Procedure exporterkenning :  
 
Aanvraag nieuwe exporterkenning / behoud van de exporterkenning / melding van wijziging 
van gegevens / stopzetting van de exporterkenning / intrekking van de exporterkenning 
 
 
1. Inleiding  
 
Wanneer een derde land het systeem hanteert van exporterkenningen, kunnen producten 
alleen uitgevoerd worden naar dat derde land vanuit inrichtingen die hiervoor over een 
erkenning voor export naar dat derde land beschikken. 
 
De inrichtingen die over een exporterkenning voor een bepaald derde land beschikken, 
worden opgenomen op een gesloten lijst.  Er bestaat een gesloten lijst per 
product/productgroep en per derde land dat het systeem van exporterkenningen hanteert. 
 

Een exporterkenning is mogelijk voor producten die vallen onder de volgende 
productgroepen: 

• Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie; 

• Diervoeders; 

• Levende dieren; 

• Broedeieren; 

• Sperma; 

• Eicellen. 
 

Voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie is het tevens mogelijk dat 
het systeem van kanalisatie dient te worden toegepast. 
Het systeem van kanalisatie houdt in dat de te exporteren producten enkel in inrichtingen 
mogen verblijven die eveneens over een exporterkenning voor dat product naar dat derde 
land beschikken en dit geldt tevens voor de gebruikte ingrediënten.  
Bijvoorbeeld : een uitsnijderij wenst te exporteren naar land A. De uitsnijderij moet hiervoor 
over een exporterkenning voor land A beschikken en moet zich bevoorraden uit een 
slachthuis dat eveneens over een exporterkenning voor land A beschikt. 
 
In de landspecifieke instructiebundel kan u nagaan of uw inrichting over een exporterkenning 
moet beschikken en kan u nagaan of het systeem van kanalisatie op uw inrichting van 
toepassing is.  
 
Indien u wilt weten of een bepaalde inrichting een exporterkenning heeft voor een bepaald 
derde land, kan u steeds de gesloten lijst voor het betreffende derde landen op de website 
van het FAVV (http://www.favv.be Beroepssectoren - Export derde landen) raadplegen.  
 

 

2. Aanvraag voor een nieuwe exporterkenning  

 

Bepaalde derde landen vragen enkel een garantie van het FAVV, andere derde landen 
leggen een volledig eigen aanvraagprocedure op, inclusief administratieve verplichtingen en 
specifieke inspecties. Meer informatie hierover vindt u in de landspecifieke instructiebundels. 
 
Indien er in de landspecifieke instructiebundel landspecifieke voorwaarden zijn vermeld, 
dienen deze landspecifieke voorwaarden deel uit te maken van uw autocontrolesysteem. 
Een afgedrukte versie van dit onderdeel van uw autocontrolesysteem dient bij deze 
aanvraag te zijn toegevoegd. 
 

http://www.favv.be/
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Indien de aanvraag moet voorzien zijn van specifieke bijlagen, staat in de landspecifieke 
instructiebundel vermeld welke bijlagen worden gevraagd.  De in de landspecifieke 
instructiebundel vermelde bijlagen moeten steeds in tweevoud worden toegevoegd (1 
afgedrukte versie en 1 elektronische versie).  
 
In functie van de productgroep waarvoor de exporterkenning wordt aangevraagd, gaat u in 
de landspecifieke instructiebundel na aan welke verplichtingen u moet voldoen en welke 
bijlagen u moet overmaken. 
 
Vervolgens vult u het aanvraagformulier voor exporterkenning in en maakt u het formulier en 
desgevallend de bijlagen over aan uw LPCE. 
 
Er zijn 3 aanvraagformulieren voor een exporterkenning beschikbaar : 

• EX.VTP.EXPORTERKENNING. [nr.] : formulier aanvraag en behoud exporterkenning, 
wijziging van gegevens voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie 

• EX.PFF.EXPORTERKENNING. [nr.] : formulier aanvraag en behoud exporterkenning, 
wijziging van gegevens voor diervoeders 

• EX.VTL.EXPORTERKENNING. [nr.] : formulier aanvraag en behoud exporterkenning, 
wijziging van gegevens voor levende dieren/ broedeieren/sperma/embryo’s/eicellen 

 

Tenzij anders vermeld in het landspecifieke deel van de instructiebundel export derde 
landen, mag slechts één formulier voor één 
erkenningsnummer/toelatingsnummer/registratienummer en voor één land en één product 
worden ingevuld. Formulieren die hieraan niet voldoen, worden niet behandeld, maar zullen 
worden teruggestuurd voor verbetering. 
 

Alle formulieren dienen duidelijk, goed leesbaar en in drukletters (bij voorkeur elektronisch) 
te worden ingevuld.  Doorhalingen zijn niet toegelaten.  Enkel de origineel ingevulde 
formulieren en de originele bijlagen in tweevoud toegevoegd (1 afgedrukte versie en 1 
elektronische versie) zullen worden behandeld. De bijlagen dienen zorgvuldig ingevuld en 
overzichtelijk genummerd te worden. Indien geen bijlagen toegevoegd worden, dient dit op 
het aanvraagformulier aangegeven te worden door het vakje “niet van toepassing” aan te 
kruisen. 
Tevens dient, indien van toepassing, een afgedrukte versie van het gedeelte van uw 
autocontrolesysteem waarin de landspecifieke voorwaarden zijn opgenomen, bij deze 
aanvraag te zijn toegevoegd.  Dit document dient niet te worden genummerd. 
 
U vult het eerste deel van het formulier in en duidt in het document “nieuwe aanvraag” aan. 
 
Voor de punten 1.1., 1.2. en 1.3. geldt:  
De gevraagde administratieve gegevens moeten identiek zijn aan de gegevens vermeld in 
Foodweb. 
Met betrekking tot punt 1.3. volstaat het om voor de verschillende codes voor de FAVV-
activiteiten die op de aanvraag van toepassing zijn, de nummers in te vullen voor PL, AC en 
PR. 
 
Voor punt 1.4. geldt: 
U gaat in Foodweb na of uw overige administratieve gegevens juist zijn en u verklaart zich 
akkkoord met het verdere gebruik ervan voor de behandeling van de aanvraag. 
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Voor de overige punten geldt: 

• Met betrekking tot diervoeders / producten van dierlijke oorsprong voor humane 
consumptie 

o Punt 1.5. :  U vult de gevraagde gegevens in. 
o Punt 1.6. :  U vult het land in waarvoor de exporterkenning wordt aangevraagd  

 (diervoeders) / u vult het land – product – diersoort waarvan het 
 product afkomstig is, in (producten van dierlijke oorsprong voor 
 humane consumptie). 

o Punt 1.7. :  U duidt aan of uw autocontrolesysteem voor de activiteit vermeld 
 in punt 1.3. is gevalideerd of niet. 

o Punt 1.8. : Indien er voor een bepaald derde land specifieke voorwaarden van 
 toepassing zijn die afwijken van de Europese en Belgische 
 wetgeving, dienen de landspecifieke voorwaarden deel uit te 
 maken van het autocontrolesysteem. De landspecifieke 
 voorwaarden waaraan moet worden voldaan, staan beschreven in 
 het landspecifieke deel van de instructiebundel.   
 U bevestigt dat de landspecifieke voorwaarden deel uitmaken van 
 het autocontrolesysteem en u deze zal aanpassen wanneer nodig 
 of u duidt aan dat dit punt niet van toepassing is. 
Punt 1.9. : U duidt aan dat het gedeelte van het autocontrolesysteem waarin 
 de landspecifieke voorwaarden zijn opgenomen in afgedrukte 
 versie  bij deze aanvraag zijn toegevoegd of u duidt aan dat dit 
 punt niet van toepassing is. 

o Punt 1.10.: Dit punt heeft enkel betrekking op de specifieke bijlagen die 
 vermeld staan in de landspecifieke instructiebundel. 
 U duidt aan dat deze bijlagen in tweevoud (1 afgedrukte versie en 
 1 elektronische versie) zijn toegevoegd of u duidt aan dat dit punt  
 niet van toepassing is. 
Punt 1.11.: Indien u andere relevante informatie wil communiceren, 
 kan u dat in dit vak doen. 

 

• Met betrekking tot levende dieren / broedeieren / sperma / embryo’s / eicellen 
o Punt 1.5. :  U vult de gevraagde gegevens in. 
o Punt 1.6. :  U duidt aan of uw autocontrolesysteem voor de activteit vermeld in 

 punt 1.3. is gevalideerd of niet of dat dit punt niet van 
  toepassing is. 

o Punt 1.7. :  Indien er voor een bepaald derde land specifieke voorwaarden van 
 toepassing zijn die afwijken van de Europese en Belgische 
 wetgeving, dienen de landspecifieke voorwaarden deel uit te 
 maken van het autocontrolesysteem.  De landspecifieke 
 voorwaarden waaraan moet worden voldaan, staan beschreven in 
 het landspecifieke deel van de instructiebundel.   
 U bevestigt dat de landspecifieke voorwaarden deel uitmaken van 
 het autocontrolesysteem en u deze zal aanpassen wanneer nodig 
 of u duidt aan dat dit punt niet van toepassing is. 

o Punt 1.8.:  U duidt aan dat het gedeelte van het autocontrolesysteem waarin 
 de landspecifieke voorwaarden zijn opgenomen in afgedrukte 
 versie  bij deze aanvraag zijn toegevoegd of u duidt aan dat dit 
 punt niet van toepassing is. 

o Punt 1.9.:  Dit punt heeft enkel betrekking op de specifieke bijlagen die 
 vermeld staan in de landspecifieke instructiebundel.  U duidt aan 
 dat de bijlagen in tweevoud (1 afgedrukte versie en 1  
 elektronische versie) zijn toegevoegd of u duidt aan dat dit punt  
 niet van toepassing is. 
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o Punt 1.10.: Indien u andere relevante informatie wil communiceren, kan u dat  
 in dit vak doen. 

 

U ondertekent het aanvraagformulier en maakt het aanvraagformulier, desgevallend samen 
met de bijlagen, over aan de LPCE van de locatieprovincie waar de vestigingseenheid 
gelegen is.  Dit kan per post of per drager. 
 
De behandeling van uw aanvraag is betalend. 

Er wordt u een basisbedrag aangerekend overeenkomstig bijlage 3 van het KB van 10 

november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 

houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen.  

Indien er daarenboven één of meerdere inspecties moeten worden uitgevoerd, worden de 

hieraan verbonden kosten u aangerekend overeenkomstig artikel 3 van het KB van 10 

november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 

houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen.  

 
 
3. Behoud van de exporterkenning  
 
Sommige derde landen wensen dat de toegekende exporterkenning periodiek opnieuw wordt 
geëvalueerd.   
 
Indien u, voor deze derde landen, uw exporterkenning wenst te behouden, dient u tijdig uw 
aanvraag voor het behoud van de exporterkenning in te dienen.  
 
In de landspecifieke instructiebundel vindt u de datum vóór dewelke u uw aanvraag voor 
behoud van de exporterkenning periodiek moet gebeuren. 
 
Indien u het behoud van de exporterkenning niet tijdig heeft aangevraagd, zal u onmiddellijk 
geschrapt worden van de gesloten lijst. 
 
U dient uw aanvraag voor het behoud van de exporterkenning in via het formulier aanvraag 
en behoud exporterkenning, wijziging van gegevens.   
 
In het formulier duidt u “behoud van exporterkenning” aan en vult u de gevraagde gegevens 
in het eerste deel in. 
 
Indien de aanvraag voor behoud van erkenning moet voorzien zijn van bijlagen, staat in de 
landspecifieke instructiebundel vermeld welke bijlagen moeten worden toegevoegd.  Deze 
bijlagen moeten steeds in tweevoud worden toegevoegd (1 afgedrukte versie en 1 
elektronische versie).  
 
U ondertekent het formulier en maakt het formulier, desgevallend samen met de bijlagen, 
over aan de LPCE van de locatieprovincie waar de vestigingseenheid gelegen is.  Dit kan 
per post of per drager. 
 
Indien er één of meerdere inspecties moeten worden uitgevoerd, worden de hieraan 

verbonden kosten u aangerekend overeenkomstig artikel 3 van het KB van 10 november 

2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende 

de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  
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4. Melding van wijziging van gegevens 
 
Indien uw administratieve gegevens, die aan de bevoegde overheid van het derde land zijn 
overgemaakt, wijzigen, moet het derde land op de hoogte worden gebracht van deze 
wijzigingen. 
 
U meldt deze wijziging van gegevens via het formulier aanvraag en behoud exporterkenning, 
wijziging van gegevens.  
 
Het volstaat om 1 formulier aanvraag en behoud exporterkenning, wijziging van gegevens in 
te dienen.  De wijziging wordt automatisch op alle exporterkenningen van toepassing. 
 
In dit formulier duidt u “melding van wijziging van gegevens” aan en vermeldt u tevens de 
datum vanaf wanneer de wijziging van toepassing is. 
Verder specificeert u in het formulier het (de) gegeven(s) waarop de wijziging van toepassing 
is (zijn) en u vult het formulier verder in. 
 
U ondertekent het formulier en maakt het formulier over aan de LPCE van de 
locatieprovincie waar de vestigingseenheid gelegen is.  Dit kan per post of per drager. 
 
Indien er één of meerdere inspecties moeten worden uitgevoerd, worden de hieraan 

verbonden kosten u aangerekend overeenkomstig artikel 3 van het KB van 10 november 

2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende 

de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  

 
Bepaalde wijzigingen zoals wijziging locatie of overname kunnen beschouwd worden als een 
nieuwe aanvraag.  In voorkomend geval zal de LPCE u dit melden. 
 
 
 
5. Stopzetting van de exporterkenning 
 
Indien u uw exporterkenning wenst stop te zetten, meldt u dit via het formulier aanvraag en 
behoud exporterkenning, wijziging van gegevens. 
 
U duidt in dit formulier “stopzetting van de exporterkenning” aan. 
 
U vult in het eerste deel de punten 1.1., 1.2. en 1.3. verder in en u specificeert in het 
document het land en product en eventueel de diersoort waarvan het product afkomstig is, 
waarvoor u de exporterkenning wenst stop te zetten. 
 
U ondertekent het aanvraagformulier en maakt het aanvraagformulier over aan de LPCE van 
de locatieprovincie waar de vestigingseenheid gelegen is.  Dit kan per post of per drager. 
 
Uw exporterkenning wordt stopgezet vanaf de dag dat het formulier toekomt op het 
hoofdbestuur. 
 
 
 
6. Intrekking van de exporterkenning 
 

Een landspecifieke exporterkenning kan ingetrokken worden op basis van : 

• een procedure voorzien door het derde land (bv. “notice of suspension” voor de 
Verenigde Staten); 
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• vaststellingen dat er niet meer is voldaan aan de specifieke voorwaarden zoals 
beschreven in het landspecifieke deel van de instructiebundel; 

• vaststellingen dat er niet meer is voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de 
erkenning/toelating/registratie van de activiteit betrokken bij de uitvoer.  

 

Desgevallend deelt het FAVV de intrekking van de betrokken erkenning mee aan de 

verantwoordelijke van de inrichting. 

 

 


