PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR HUMANE
CONSUMPTIE
I.

INDONESIË

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Melk en zuivelproducten

II.

IB.ID.AA.14.xx
Januari 2022

GN-Code
0401
0402
0403
0404

0405
0406
1901

Land
Indonesië

CERTIFICAAT

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTP.AA.14.xx

Veterinair certificaat voor de uitvoer van melk en
zuivelproducten geschikt voor humane consumptie

5 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 Indonesië
België is goedgekeurd door de Indonesische overheid voor de uitvoer van
zuivelproducten. De inrichtingen die zuivelproducten naar Indonesië willen exporteren,
moeten echter ook op individuele basis worden goedgekeurd door de Indonesische
overheid.
Een lijst van de inrichtingen goedgekeurd door de Indonesische overheid is ter
beschikking op de website van het FAVV.
Operatoren die in de gesloten lijst wensen opgenomen te worden moeten een
erkenningsaanvraag indienen bij hun LCE, volgens de procedure voor exporterkenning
en met het passende aanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning).
Om als ontvankelijk te worden beschouwd, moet de aanvraag vergezeld zijn van de
vragenlijst ingevuld door de operator. Deze vragenlijst is beschikbaar op de website
van de Indonesische overheid: het document “questionnaire form for milk and
milk product establishment approval” downloaden.
De vragenlijst moet ingevuld worden, rekening houdend met de volgende instructies.
- De vragenlijst moet in het Engels ingevuld worden.
- De bijlagen, die eventueel zijn toegevoegd aan de vragenlijst, moeten eveneens
in het Engels zijn, of moeten vergezeld zijn van een beëdigde vertaling naar het
Engels indien de originele documenten niet in het Engels beschikbaar zijn.
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De administratieve gegevens van de inrichting (naam, adres,
erkenningsnummer, enz.) moeten overeenkomen met wat er in Foodweb
vermeld is.

De LCE controleert dat de ingediende documenten correct en volledig ingevuld zijn,
en conform de realiteit. Indien dit het geval is, ondertekent de LCE de vragenlijst en
stuurt de LCE het dossier door naar het hoofdbestuur, die zorgt voor het afhandelen
van het dossier door de veterinaire dienst van Indonesië.
De opvolging die door de Indonesische overheid aan het dossier wordt gegeven is de
volgende:
- zij voert een “desk review” (administratieve analyse) van het door de operator
ingediende dossier,
- zij kan nadien
o hetzij de operator opnemen in de gesloten lijst op basis van deze desk
review (na al dan niet additionele informatie te hebben gevraagd),
o hetzij zich het recht behouden om de inrichting te inspecteren alvorens
het goed te keuren (de eventuele kosten verbonden aan een dergelijke
inspectie zijn ten laste van de operator).
Het uitvoeren van de desk review is gebonden aan het betalen van een “desk-review
fee” (ongeveer 900 euro – bedrag onder voorbehoud).
- Wanneer een operator te horen krijgt dat zijn dossier als volgende op de lijst
staat voor de desk review en dat hij moet overgaan tot het betalen van de deskreview fee, dan is het belangrijk dat hij zich houdt aan de door de Indonesische
overheid gestelde termijn voor de betaling van dit bedrag. Bij gebrek aan
betaling binnen de opgestelde termijn zal de Indonesische overheid het dossier
afwijzen en zal de operator de procedure opnieuw van nul moeten beginnen
(d.w.z. een nieuw erkenningsaanvraag voor export indienen bij het FAVV met
een bijgewerkte vragenlijst).
- De betaling moet bij het Indonesische Ministerie worden uitgevoerd, door een
vertegenwoordiger ter plaatse. Het wordt daarom aanbevolen aan de operator
om over een dergelijke vertegenwoordiger (die de importeur mag zijn) te
beschikken ter plaatse, om snel te kunnen reageren zodra het betalingsverzoek
is overgemaakt door de Indonesische overheid (de termijnen kunnen kort zijn).
- Betalingsverzoeken worden niet aan het FAVV gericht (die overigens niet bij het
uitvoeren van de betaling betrokken is). Het wordt daarom aanbevolen dat de
operator, eens het dossier door het FAVV aan de Indonesische overheid is
overgemaakt, contact opneemt met de ter plaatse aanwezige
exportbevorderingsorganisaties (AWEX/FIT), zodat deze beschikken over een
contactpunt binnen de inrichting om het betalingsverzoek van de Indonesische
overheid door te geven.
De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de DG Controle
van het FAVV.
Indien er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot het management van de
inrichting, de werkwijze of de locatie van de inrichting, dan dient dit aan de
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Indonesische veterinaire dienst gemeld te worden. De inrichting dient dit schriftelijk te
melden aan de LCE.
Halal-eisen
Een inrichting die zuivelproducten wenst uit te voeren naar Indonesië dient eveneens
te beschikken over een certificaat voor Halal. Het FAVV is niet bevoegd voor Halal en
dit punt valt onder de verantwoordelijkheid van de operator.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Identificatiemerk
Uitsluitend zuivelproducten die het identificatiemerk van een van de goedgekeurde
inrichtingen opgenomen in de gesloten lijst dragen, komen in aanmerking voor de
export naar Indonesië. De zuivelproducten moeten dus in België vervaardigd /
herverpakt zijn in een van de inrichtingen opgenomen in de gesloten lijst.
Verzegeling van de zending
De Indonesische overheid vraagt dat de container verzegeld wordt voor verzending.
Het zegelnummer moet worden vermeld op het certificaat. De zegel zelf mag een zegel
van het FAVV of een zegel van de operator zijn.
De zegelnummer moet vermeld zijn op het certificaat.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Certificaat
Controleren dat de gegevens van de producerende inrichting vermeld op het certificaat
overeenkomen met deze van een van de inrichtingen opgenomen in de gesloten lijst.
Voor de andere certificeringsvoorwaarden, zie de certificeringsvoorwaarden vermeld
in de instructie voor het certificaat EX.VTP.AA.14.xx.
Additionele verklaringen
Het volgende toevoegen in het vakje dat voorbehouden is voor andditionele
verklaringen:
- het zegelnummer (seal number: ………………..),
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de volgende standaard additionele verklaringen van het algemeen certificaat (in
het Engels):
o standaardverklaring voor BSE
o standaardverklaring voor PCBs / dioxines
o standaardverklaring voor radioactiviteit (de waarde van 370 Bq/kg moet
worden aangepast naar 150 Bq/kg).
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