FAQ
Uitvoering van Decreet nr. 248 van de GACC
Deze FAQ is bedoeld om de uitvoering door operatoren van hun verplichtingen onder Decreet nr. 248 van de
GACC (Algemene Administratie van de Douane van China) te vergemakkelijken. Het FAVV kan de juistheid
ervan niet garanderen, met name gezien de onduidelijkheden die over dit besluit bestaan.
De toepassing ervan kan moeilijkheden opleveren gezien de specifieke kenmerken van elke sector. Deze
maatregelen zijn namelijk uitgewerkt voor producten met SPS-risico (vlees, zuivelproducten, etc.). De
organisatie van de export is daar echter anders dan in andere sectoren. Omzetting blijkt vaak moeilijk en
aanpassing is dan ook noodzakelijk, binnen het kader van de bepalingen van het decreet. Het wordt
aanbevolen dat operatoren contact opnemen met hun sectorale organisatie om de meest geschikte wijze van
implementatie te bespreken, rekening houdend met de specifieke kenmerken van hun sector.

Algemeen, definities, gebruikte websites, datum van inwerkingtreding
1

Welke bedrijven
registratieplicht?

vallen

onder

de Deze verplichting is vastgelegd in artikel 2 van het besluit: het
betreft inrichtingen die levensmiddelen produceren, verwerken
en opslaan die ze naar China exporteren.
Het gaat alleen om levensmiddelen.
Inrichtingen die ingrediënten produceren hoeven zich alleen te
registreren als die ingrediënten naar China worden uitgevoerd.
Additieven zijn niet betrokken. NB: let op: additieven worden in
China niet op dezelfde manier gedefinieerd als in de Europese
Unie: “As it is set out in article 150 of The Food Safety Law of China,
“Food additive” refers to any synthetic or natural substance added
to food for improving its quality, colour, flavour, or taste or as
needed by antiseptic, freshness-keeping, or processing techniques,
including nutrient supplements.”
Enkel de producent van het eindproduct is betrokken;
producenten van tussenproducten, zoals leveranciers van
ingrediënten, zijn uitgesloten van de reikwijdte van het decreet en
de registratieplicht tenzij anders vermeld in de productspecifieke
instructiebundels.
Een exporteur die niet één van deze activiteiten (productie,
bewerking of opslag) uitvoert, is als zodanig niet betrokken.
De GACC verduidelijkte verder dat:
•

producenten die niet rechtstreeks naar China exporteren zich
niet hoeven te registreren;

•

enkel
temperatuur
gecontroleerde
opslaginrichtingen zich moeten registreren.

(gekoelde)

Deze informatie (die niet in het decreet zelf voorkomt) moet
echter geïnterpreteerd worden rekening houdend met de
organisatie van het productie- en exportproces specifiek voor elke
sector (zie hieronder); er wordt aangeraden om tussen de actoren

van de sector te bekijken hoe deze bepalingen kunnen worden
toegepast.
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Vroeger moesten exporteurs van levens- Exporteurs moeten zich als exporteur registreren in IRE:
middelen (producenten en handelaars) http://ire.customs.gov.cn.
zich registreren op de website IRE. Is deze
Inrichtingen die levensmiddelen produceren die naar China
bepaling nog geldig?
worden uitgevoerd, moeten zich als producent registreren in
Zo ja, moet de producerende inrichting die CIFER : https://cifer.singlewindow.cn.
levensmiddelen uitvoert naar China zich in
De lijst van bedrijven die hun registratie hebben verkregen, kan
CIFER registreren als productiebedrijf en in
worden
geraadpleegd
op
de
website:
IRE als exporteur (dubbele registratie)?
https://ciferquery.singlewindow.cn/.

3

Welke website moet worden gebruikt ?

De website die moet worden gebruikt door producerende
inrichtingen die levensmiddelen naar China uitvoeren is
https://cifer.singlewindow.cn.
Er moet geen gebruik meer worden gemaakt van de oude CIFER
website http://spj.customs.gov.cn/cifer/ ; deze gaat niet meer
gebruikt worden.
Inrichtingen wordt aangeraden hun registratie zelf uit te voeren,
en die niet aan een derde partij (importeur of andere) toe te
vertrouwen.
Op het internet circuleren phishing-pogingen, waarbij inrichtingen
de mogelijkheid krijgen zich tegen betaling te registreren. Op deze
pogingen tot oplichting wordt best niet gereageerd.
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Hoe geldt de ingangsdatum van 1 januari De GACC verduidelijkte dat deze ingangsdatum als volgt zou
2022?
gelden:
•

producten, waarvan 1 januari de productiedatum van het
eindproduct (bv. bottelen van het product) is, moeten het
registratienummer, Belgisch of Chinees, op hun etiket dragen ;

•

voor exporten, waarvan 1 januari de datum van verzending
vanuit het exporterende land (België of ander land) is, moet
het Chinese registratienummer gebruikt worden op de
douane-invoeraangifte, bij aankomst in China.

Vrijstellingen
5

Zullen deze nieuwe regels iets veranderen Neen. De GACC antwoordde dat handelsmonsters (bijvoorbeeld
voor het verzenden van handelsmonsters voor beurzen) geen registratieplicht voor de betrokken producent
naar China?
met zich meebrengen.

6

Is Decreet 248 van toepassing op Neen. De GACC antwoordde dat goederen die via e-commerce
goederen die via e-commerce worden worden verkocht, niet onderworpen zijn aan de registratieplicht
verkocht?
van de betrokken producent.
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Zijn producten die alleen door China Voor producten in transit is de registratie van de producent niet
worden doorgevoerd vrijgesteld van vereist.
registratieverplichtingen?

8

Moeten eindproducten die naar China
worden uitgevoerd maar niet bestemd zijn
voor
de
Chinese
markt
een
registratienummer hebben (bijvoorbeeld
producten die bestemd zijn voor de
Koreaanse markt, gelabeld zijn met
Koreaanse labels en opnieuw worden
verpakt in China)?

Elk product dat op de Chinese markt komt, moet een Chinees of
Belgisch registratienummer op de binnen- en buitenverpakking
van het product dragen.
Fabrikanten van producten die niet op de Chinese markt komen,
hoeven zich niet te registreren.

Is er een verklaring nodig om deze
producten vrij te stellen?
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Kan de GACC bevestigen dat tax free Ja, producten die tax free worden verkocht, vallen niet onder het
producten
niet
binnen
het toepasingsgebied van decreet 248.
toepassingsgebied van decreet 248
vallen?
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Is registratie van toepassing op export Niet voor export naar Hong Kong en Macao.
naar Hong Kong en Macau?
En richting Hainan?

Wel voor export naar Hainan.

Identificering van de te registreren inrichting (bier-, wijn- en sterke dranksector)
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Is een producent van wijn / bier / In principe moet de productiesite van het naar China uitgevoerde
gedistilleerd drank die niet zelf uitvoert eindproduct worden geregistreerd.
onderworpen aan deze registratie?
Volgens informatie van de GACC zou een producent die niet zelf
uitvoert zich niet moeten registreren.
De toepassing van deze vrijstelling blijft echter onduidelijk.
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Wij produceren niet zelf, maar wij zijn
degenen die exporteren. Moeten we ons
nog registreren wetende dat we niet
produceren of is het aan onze leveranciers
om dat te doen wetende dat zij zelf niet de
exporteur zijn?

In principe moet de productiesite van het naar China uitgevoerde
eindproduct worden geregistreerd.
Er kunnen situaties zijn waarin deze registratie van de
productiesite moeilijk is; de toepassing kan dan variëren
naargelang de organisatie van de export in de opeenvolgende
stadia van de keten:

•

als producenten rechtstreeks uitvoeren, moeten ze zich
registreren en hun registratienummer, Belgisch of Chinees,
gebruiken om hun producten te labelen;

•

als ze niet rechtstreeks uitvoeren en als ze niet weten dat hun
producten uitgevoerd worden, is deze registratie moeilijk zo
niet onmogelijk.
In dit geval kan het aangewezen zijn om te beschouwen dat de
inrichting die het product niet produceert maar wel uitvoert,
een stap van het productieproces is door de opslag waarvoor
ze vóór de export zorgt; het is deze laatste structuur die
vervolgens zou kunnen worden geregistreerd op basis van
haar opslagactiviteit.

13

We produceren niet zelf maar bottelen in A priori moet de bottelarij, als producent van het eindproduct, zich
een bottelarij. Moeten we ons registreren. Dat kan als deze inrichting de bestemming van de
registreren? Of moet de bottelarij dat producten kent en voor de eindverpakking zorgt.
doen?
Anders, zie antwoord op vorige vragen.
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•

•

geval nr. 1 : wij kopen bulk die we
verpakken onder de merknaam
waarvan we niet de eigenaar zijn ; hoe
kunnen we wijnen waarvan we de
eigenaar niet zijn in CIFER
registreren ?

Het bottelen van bulk wordt als een verwerkingsactiviteit
beschouwd ; het is de bottelaar zelf die zich moet registreren
omdat hij degene is die het product (wijn in flessen) produceert;
de bulkleveranciers moeten zich niet registreren.

Het bottelen van bulk wordt als een verwerkingsactiviteit
geval nr. 2 : wij kopen bulk en beschouwd.
assembleren en verpakken onder
onze eigen merknamen.
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Wat gebeurt er voor een inrichting die Het is de operator die het eindproduct bereidt (degene die de fles
wijn / bier / sterke drank maakt maar heeft verpakt en afgesloten) die zich moet registreren.
zonder een etiket aan te brengen (deze
wordt door een andere operator
aangebracht, met zijn merk)?
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Welke inrichting moet het CIFER-nummer
aanvragen: de productie-inrichting of de
inrichting die de goederen naar China
uitvoert en die op alle documenten
voorkomt (factuur, douaneaangifte bij
uitvoer, enz.) ?

Het decreet heeft sanitaire traceerbaarheid als doel : het zijn dus
de productiesites (en niet de juridische entiteit) van het
eindproduct dat uitgevoerd zal worden (in dit geval flessen) die
moeten worden geregistreerd; zie antwoorden op eerste vragen.

Inrichtingen met SPS-risico (18 categorieën)
17

Voor wat betreft de 18 categorieën met
SPS-risico die moeten worden aanbevolen
door de bevoegde overheid, is deze de
enige die de informatie kan invullen in
CIFER, of kan elke inrichting deze
informatie invullen?

Voor de producten genoemd in artikel 7, op basis van de
momenteel beschikbare informatie moet de overheid die toezicht
houdt op de inrichting een wachtwoord en een identificatiecode
aanmaken en die aan de betrokken inrichting doorgeven; de
betrokken inrichting heeft dan toegang tot het platform en moet

haar gegevens invullen en haar registratieverzoek indienen, in
overeenstemming met het proces van CIFER.
De respectieve rollen van de inrichting en de sanitaire overheid
moeten nog worden verduidelijkt door de GACC. De details van de
procedure zijn in dit stadium nog niet bekend.
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Moeten hoog risico inrichtingen die al Nee, hun gegevens worden automatisch overgenomen door de
erkend zijn door China ook deze Chinese GACC in de nieuwe database; de accountgegevens zullen door het
code verkrijgen?
FAVV worden verstrekt voor die sector, eens het FAVV die van de
GACC ontvangen heeft.

19

Hoe zal een hoog risico inrichting (18 De GACC moet de Belgische overheid (en de overheden van
categorieën opgenomen in artikel 8) andere landen) de lijst verstrekken met de inrichtingen die ze
toegang krijgen tot haar account ?
hebben geregistreerd:
•

hetzij omdat ze al een van de 4 producten beschouwd als SPS
hoog risico uitvoerden (en dus al geregistreerd waren);

•

hetzij omdat België hun registratie gevraagd heeft, als
historische uitvoerder, aan de hand van de lijsten die op 26
november 2021 aan de GACC werden overgemaakt.

Op 14 december 2021 had het FAVV deze informatie nog steeds
niet ontvangen.
Deze informatie zal aan de betrokken inrichtingen worden
doorgegeven zodra de GACC ze heeft verstrekt.
En deze beheren ?
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De procedure betreffende het verdere beheer van accounts,
inclusief de rol van het FAVV, is in dit stadium nog niet verduidelijkt
door de GACC.

Wat is de situatie van een inrichting die Een inrichting kan niet twee accounts hebben en beheren. Ze moet
producten met een hoog risico produceert met dezelfde account werken:
(waarvoor de registratieprocedure via de
• in eerste instantie zal het FAVV haar de gegevens doorgeven
overheid geldt) en producten met een laag
van de account die werd aangemaakt;
risico (waarvoor zelfregistratie geldt)?
• ze zal nadien toegang hebben tot deze account, zal deze
kunnen raadplegen en zal de laag risico producten die ze
vervaardigt kunnen aangeven.
De procedure hiervoor werd nog niet verduidelijkt door de GACC.

Procedure voor markttoegang
21

We willen graag bevestiging krijgen dat de
huidige markttoegangseenkomsten van
kracht blijven. Als een land bijvoorbeeld
een overeenkomst heeft voor een product
dat in een van de 14 nieuwe categorieën
valt, moeten deze fabrikanten zich dan
registreren in CIFER?

Inrichtingen die al geregistreerd / erkend zijn in het kader van een
akkoord moeten zich niet opnieuw registreren. Indien de
informatie van reeds geregistreerde inrichtingen onvolledig zijn,
dan moet de overheid van het land van uitvoer helpen bij het
invullen van deze gegevens tegen 30 juni 2023.
Volgens informatie van de GACC zouden bevoegde overheden in
de toekomst de officiële account die door de GACC is toegewezen,
moeten kunnen gebruiken om de toevoeging, wijziging of
verwijdering van inrichting via CIFER aan te vragen.
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Welke invloed heeft het registratieproces De GACC implementeert de markttoegangsprocedure voor SPSop het markttoegangsproces? Is de risicoproducten (18 categorieën).
registratie van producenten een extra stap
De registratie van de producerende inrichting is daarom pas een –
na het markttoegangsproces?
vergevorderde – stap van het markttoegangproces, op
aanbeveling van de bevoegde overheid, nadat het exporterende
land markttoegang heeft bekomen.
De nieuwe regels lijken dan ook geen verandering teweeg te
brengen in de bestaande markttoegangsprocedure.
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Wat gebeurt er met een nieuwe aanvraag
van een inrichting die levensmiddelen
produceert die in een van de 18
categorieën is ingedeeld en waarvoor de
toegang tot de Chinese markt al open is?

Het verzoek volgt de procedure voorzien in artikel 8.
De inrichting moet haar aanvraagdossier indienen in CIFER; het zal
worden voorgelegd aan de Chinese autoriteiten nadat het
beoordeeld is door het FAVV.
Als er geen significante verandering is in het sanitaire
beheersysteem van het exporterende land, is het niet nodig voor
de GACC om het opnieuw te beoordelen; de markt blijft open.

Registratie van de inrichting, verklaring van producten, facultatieve vermeldingen
24

Kan een producent die nog niet naar China Deze sites mogen een registratie-aanvraag indienen via CIFER.
exporteert zich registreren en een
registratienummer krijgen (bijvoorbeeld
als de capaciteit van zijn andere
exporterende inrichtingen plotseling
onvoldoende is)?
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Moeten alle opslagplaatsen geregistreerd Volgens de GACC moeten temperatuur gecontroleerde
worden?
opslaginrichtingen zich registreren. Afhankelijk van de aard van
deze opslaginrichtingen en de operator die uitvoert, moet worden
overwogen of het gepast is om deze opslaginrichtingen te
registreren.
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Indien alle producten vervaardigd in
eenzelfde
inrichting
hetzelfde
registratienummer hebben, en indien er
nieuwe producten moeten worden
uitgevoerd naar China vanuit deze
geregistreerde inrichting, is het nodig om
de registratie-informatie in CIFER bij te
werken?

In haar aanvraag tot registratie moet de inrichting de producten
aangeven die ze naar China gaat uitvoeren, en hun GN-code.

Op de website voor de registratie wordt er
ons gevraagd om de producten te
vermelden die we naar China willen
exporteren ; zullen we de naam van de
producten moeten registreren of kunnen
we deze toevoegen naarmate de zaken
vorderen ?

Eens het aanvraagdossier is opgelagen en ingediend kan het niet
meer worden aangepast vooraleer een antwoord van de GACC
werd ontvangen.
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Indien andere producten naar China moeten worden uitgevoerd,
dan moet de inrichting eerst deze producten en hun GN-codes via
CIFER toevoegen.

Het is dus noodzakelijk om alle gevraagde informatie te
verstrekken, vooraleer de aanvraag wordt opgeslagen en
ingediend bij de GACC.
Verder zijn de voorwaarden voor het beheer van de account door
de inrichting, en met name het gemak waarmee de informatie kan

Weet je of de registratie kan worden worden gewijzigd, niet bekend. Het is niet zeker dat het gebruik
gewijzigd eens ze voltooid is ?
flexibel zal zijn.
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Is het verstrekken van informatie in CIFER Het verstrekken, door producenten van laag risico
over het percentage ingrediënten en hun levensmiddelen, van informatie betreffende grondstoffen,
bronnen verplicht of facultatief?
ingrediënten, land van herkomst en het percentage van de
productsamenstelling is facultatief. Het is niet aangeraden om
dergelijk informatie te verstrekken, gezien de frequente
complexiteit ervan, het gebrek aan zichtbaarheid in het systeem
en de onzekerheid over het gebruik ervan.
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Zal het aangeven van het percentage Volgens de GACC worden het percentage ingrediënten en het
ingrediënten en het productieproces in productieproces niet bekendgemaakt op CIFER.
CIFER de douaneafhandeling sneller
maken? Zal het nog steeds nodig zijn om
deze documenten te verstrekken telkens
wanneer producten in China worden
ingevoerd?
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Als de exporteur de optionele informatie Nee, aangezien dit optionele informatie is. Het is echter niet
niet invult, loopt hij dan niet het risico te uitgesloten dat ze in een later stadium verplicht wordt.
worden bestraft door de Chinese douane?
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Kunnen niet-Belgische productiesites Nee, de productiesite moet de instructies volgen van de bevoegde
worden ingeschreven onder een Belgisch overheid van het land waar deze gevestigd is. Deze productiesite
registratienummer?
kan geen registratienummer uit een ander land krijgen.
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Is er een kruising van informatie tussen de
uitgegeven factuur en de titel ervan / het
oorsprongsdocument en de structuur die
het CIFER-nummer heeft aangevraagd?

Dit punt werd niet besproken, maar dergelijke kruisingen van
informatie zijn mogelijk, zelfs waarschijnlijk, tijdens belasting- en
douanecontroles door de Chinese autoriteiten. Deze controles
hebben de neiging om in de loop van de jaren toe te nemen.
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GN-code met 6 of 8 cijfers ??

De zescijferige GN-code is internationaal geharmoniseerd; de
overige cijfers in een GN-code met meer dan 6 cijfers zijn specifiek
voor elke economische zone (Europese Unie, China, enz.). Omwille
van
de
specifieke
kenmerken
van
de
Chinese
douanenomenclatuur moet de voorkeur worden gegeven aan de
zescijferige code om fouten te voorkomen.
Er wordt ook aangeraden om de voorkeur te geven aan de meest
omvattende beschrijvingen, tenzij het zeer specifieke producten
betreft.
De lijst met Chinese GN-codes die door de GACC werd verstrekt, is
te vinden op de FAVV-website.
Het is aan de producent, eventueel met hulp van zijn importeur,
om te zorgen voor de juiste indeling van zijn goederen in de
Chinese nomenclatuur.
De lijst met GN-codes en de toepasselijke procedure (artikelen 8,
9 of buiten het bereik) kunnen, na het aanmaken van een
Singlewindow-account, worden geraadpleegd op het volgende
adres:

https://cifer.singlewindow.cn/deskserver/sw/deskIndex?menu_i
d=cifer001. Deze site (in het Chinees) geeft informatie die is
bijgewerkt door de GACC; het moet daarom worden vergeleken
met de informatie op de FAVV-webpagina.
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Ik probeer te achterhalen onder welke Twee mogelijke redenen hiervoor :
productcategorieën op het platform mijn
• de inrichting heeft een code ingevuld die niet is opgenomen in
product moet worden geregistreerd. Ik
de Chinese classificatie ; de tiencijferige GN-codes die worden
kan de GN-code niet vinden in de lijst van
gebruikt op het platform zijn Chinese GN-codes. Daarom is het
de GACC.
ook beter om de zescijferige GN-code te gebruiken gezien ze
internationaal afgestemd zijn (zie vorige vraag) ;
•

35

indien de zescijferige GN-code geen resultaat oplevert, dan is
het product niet onderworpen aan decreet nr. 248. Het
product moet niet worden aangegeven ; en indien alle
producten van een inrichting niet betrokken zijn, dan moet de
inrichting zich niet registreren.

Wie moet de conformiteitsverklaring van Een persoon die wettelijk verantwoordelijk is voor het beheer van
de inrichting ondertekenen ? De eigenaar, de site, die de bevoegdheid heeft om te bevestigen dat de
de CEO, de directeur van de site ?
verstrekte documenten authentiek zijn.
Gezien er bij de wijziging van deze verantwoordelijke een nieuwe
registratie moet worden afgeleverd (artikel nr. 19 van het decreet
248), wordt het aangeraden om de persoon te kiezen die het minst
waarschijnlijk
zal
veranderen
en
deze
wettelijke
verantwoordelijkheid zal verliezen.
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Wat gebeurt er als we de naam van onze
inrichting verandert? Moeten we een
nieuwe registratie-aanvraag doen voor
onze producten?

Bij wijziging van de naam van de productiesite, juridische
verantwoordelijke, registratie- / toelatings- / erkenningsnummer
bij de overheid van het land van uitvoer of naam van de inrichting,
moet de producent een nieuwe aanvraag tot registratie indienen
(zie artikel 19 van het decreet 248).

Indien dit het geval is, zal het oude
registratienummer
automatisch Het oude Chinese registratienummer wordt automatisch ongeldig.
verwijderd worden?
Bij aankomst in China zal de douane echter een historiek van
registratienummers hebben en een overgangsperiode toestaan;
de duur hiervan is niet gespecificeerd door de GACC.
37

Wij produceren pralines. Moeten we elke Neen. Het product dient geregistreerd te zijn tot op niveau van het
praline apart registreren omdat ze merk; het is niet nodig om elke variant te registreren (bv.
verschillende smaken en uitzicht hebben? aardbeiensmaak, suikervrije versie, etc.).
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Wat verstaat men onder « product Dit is het merk van het product. Het is niet de naam. Bijvoorbeeld,
brand » ? Het merk van het product of de bier XYZ van merk ABC. « ABC » moet worden ingevuld, en niet
naam van het product?
« ABC XYZ ».
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Wij zijn een inrichting die haar producten
vervaardigt, bottelt en opslaat.
Wij exporteren momenteel niet naar
China. Maar we hebben er al naartoe
uitgevoerd en werken aan nieuwe

prospecties in de hoop opnieuw te
exporteren.
a. Welk document moet ik uploaden
in: “Licensed production certificate
issued by the competent authority of
the country (region)”?

a. Het te verstrekken document kan elk officieel document zijn
waaruit de wettigheid van de activiteit van de inrichting blijkt.
Toelating/erkenning van het FAVV die de activiteit van de
inrichting autoriseert, kan volstaan;

b.
b. Wat verstaat men onder “specific
processing methods” ?
c. Onder « Please download the
enterprise declaration，and sign as
required, upload scanned copy »?
c.
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Volgende informatie wordt gevraagd :
« Designed annual production and
processing capacity (tons/year) et Actual
production and processing capacity
(tons/year) »

De productiemethode van het product ("vinificatie",
bijvoorbeeld in het geval van wijn). Het te geven antwoord
moet kort zijn om in de toegewezen ruimte te passen. Er wordt
afgeraden om te veel informatie te geven, of zelfs de optionele
velden in te vullen
Deze verklaring is die voorzien in artikel 9 van het decreet
((§ 3) : met deze verklaring verbindt de producent zich ertoe
de Chinese regelgeving na te leven, en in het bijzonder decreet
248; de schending van deze verplichtingen wordt bestraft met
sancties.

De vraag heeft betrekking op het vakje “Product to be exported to
China, HS code, Brand, Number of storage warehouse, Storage
capacity, Annual designed productivity, Actual annual
production/processing capacity, Operation”.

Deze informatie heeft betrekking op elk product dat geregistreerd
Zijn dit gegevens per product / referentie wordt :
of per inrichting ? Aangezien een
• de jaarlijkse productie kan die van de laatste jaren zijn
productielijn kan worden gebruikt voor
(ingepast in geval van investeringen) ;
meerdere
referenties,
heeft
de
productiecapaciteit van een referentie • de geplande productie kan worden vermeld ;
weinig nut.
• voor wat betreft de capaciteit is het antwoord niet zeker : er
moet minimaal voor worden gezorgd dat de som van de
productiecapaciteiten die voor elk product zijn aangegeven,
de totale productiecapaciteit van de inrichting niet
overschrijdt.
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Wat
als
mijn
grondstoffen
verschillende landen komen?

uit De te verstrekken informatie over grondstoffen/ingrediënten is
optioneel. Er wordt aangeraden om geen informatie te
verstrekken die niet verplicht is, bij gebrek aan voldoende zicht op
deze procedure, en daarom dit veld niet in te vullen.
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Op de website van de GACC is er sprake De GACC is van plan om voorbeelden te verstrekken om de
van
een
“modelformulier”
dat registratie-aanvraag in te vullen.
voorbeelden en demonstraties van
verschillende voedselproductiebedrijven
bevat; dit formulier lijkt echter niet te
bestaan.

43

Heeft de GACC een hotline-systeem?

In geval van vragen raadt de GACC aan hun hotline te contacteren :
•

mails : shipinjuyichu@customs.gov.cn;

•

tel. : +86 12360 ou +86 10 86472006

Een Chinese spreker is noodzakelijk voor dit contact.
In het begin was deze hotline actief, nu schijnt het minder
responsief te zijn.
44

Als alles correct is ingevuld, hoe lang duurt Uit de eerste ervaringen blijkt dat het valideren van de aanvraag
het vooraleer onze aanvraag gevalideerd en het toekennen van een Chinees registratienummer tussen de
wordt
en
wij
ons
Chinese vier dagen en twee weken duurt.
registratienummer ontvangen?
Gezien het evoluerende karakter van de tool en het feit dat een
zeer groot aantal inrichtingen ongetwijfeld nog moet zelfregistreren, zal deze periode waarschijnlijk veranderen, met name
langer worden.

Etikettering
45

Moet het batchnummer op de verpakking Volgens de Chinese regels voor de etikettering van voorverpakte
worden vermeld? ?
levensmiddelen is het vermelden van het batchnummer van het
product niet verplicht.

46

Moet, op het etiket en de verpakking, het
registratienummer worden voorafgegaan
door een specifieke vermelding in het
Engels en/of Chinees?

47

Moet het registratienummer op het Het aanbrengen van het registratienummer door middel van een
originele etiket van de fles staan? Of sticker blijft toegestaan, tenminste zolang de Chinese regelgeving
kunnen we deze vermelding met een rond etikettering niet wordt gewijzigd.
sticker op de flessen aanbrengen?

48

Kan het registratienummer door onze
importeurs worden aangebracht in
douane-opslagplaatsen
in
China,
aangezien het momenteel niet op
productetiketten en verpakkingen staat?

49

Moet elke productiesite zich registreren Een productiesite kan meerdere identificatiecodes hebben
onder een apart registratienummer?
(afhankelijk van het FAVV registratie- / toelatings- /
erkenningsnummer); verschillende productiesites kunnen echter
niet hetzelfde registratienummer hebben.

50

Op welke documenten moet het Chinese Het Chinese registratienummer moet worden ingevuld op het
registratienummer vermeld worden? douaneaangifteformulier voor levensmiddelen die vanaf 1 januari
Moeten
we
het
op
de 2022 naar China worden uitgevoerd, bij de invoeraanvraag.
gezondheidscertificaten vermelden?
Deze verplichting wordt door de GACC geverifieerd in het
douaneaangiftesysteem, rekening houdend met de vertrekdatum
van de naar China geëxporteerde levensmiddelen.

Afgezien van de vermelding van het registratienummer zelf,
blijven de etiketteringsregels ongewijzigd. Artikel 15 van decreet
nr. 248 en artikel 30 van decreet 249 specificeren niet de
vermelding van enige andere informatie die moet worden
aangebracht.

Het aanbrengen van het registratienummer door middel van een
sticker in de douaneopslagplaatsen blijft toegestaan, tenminste
zolang de Chinese regelgeving rond etikettering niet wordt
gewijzigd.

Wat betreft gezondheidscertificaten verandert er niets.

51

Moeten
we
alle
verschillende Neen, dit is niet nodig.
verpakkingsformaten (bijv. flesmaat) van
hetzelfde merk aanleveren?

52

Waar
plaats
ik
het
Chinese
registratienummer: op het etiket, op het
achteretiket, op de doos? Is er een
wettelijke grootte?

De regels betreffende etikettering worden niet gewijzigd door het
decreet 248 ; sommige worden aangehaald in decreet 249 maar
het is vooral de algemene regelgeving rond etikettering die van
toepassing is (meer specifiek GB 7718 : National Food Safety
standard general rules for the labeling of prepackaged Food).
Het is dus mogelijk om het registratienummer op het etiket of
achteretiket aan te brengen, volgens de gebruikelijke praktijk van
de exporteur.
Dit nummer moet worden aangebracht op de binnenverpakking
(bijvoorbeeld de fles of het pakje koekjes), die al voorzien moet
zijn van het etiket op de achterkant, en op de buitenverpakking
(afhankelijk van het geval: een doos of een pallet bijvoorbeeld) (
Artikel 15).

53

Volgens Chinese klanten zou het Chinese Nee, dit wordt niet bevestigd door de GACC. Er is nooit hierover
registratienummer op de factuur van de gesproken. Deze informatie moet met de nodige voorzichtigheid
producten moeten staan. Is dit een worden genomen.
verplichting die door de GACC wordt
bevestigd?

54

Heeft u enig idee van de grootte van de De regelgeving is niet veranderd: de lettergrootte moet voldoen
tekens die nodig zijn voor de aan de regels voor de ontwikkeling van backlabels, ook wat betreft
achteretiketten
(‘backlabels’)
en lettergrootte.
kartonnen verpakkingen?

55

Decreet 249 stelt dat "Chinese etiketten Inrichtingen kunnen het registratienummer in hun land van
van geïmporteerde dieetvoeding en oorsprong of het registratienummer in China vermelden op het
speciale dieetvoeding op de kleinste etiket.
verkoopverpakking moeten worden
afgedrukt en niet mogen worden
geëtiketteerd." Voor andere producten
kan de inrichting na goedkeuring het
registratienummer aanbrengen.
Voor gezondheidsvoeding en speciale
dieetvoeding moet echter het Chinese
etiket worden afgedrukt en moet het
registratienummer op het etiket worden
vermeld. Als ze het registratienummer
niet voor december hebben gekregen, is
het niet mogelijk om het label op 1 januari
2021 te wijzigen.

56

In geval van paletten die zijn samengesteld De GACC heeft deze punten niet behandeld.
uit partijen afkomstig van verschillende
De vraag zal worden gesteld.
producenten, is het mogelijk om een

etiket aan te brengen die de verschillende
registratienummers vermeldt?
Als dit niet mogelijk is, hoe ga je om met
niet-homogene paletten?
In geval van partijen die bestaan uit
producten afkomstig van verschillende
productiesites,
moet
het
registratienummer voor elk product
worden vermeld, door het aan te geven op
elke lijn van de factuur?

