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Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de 
consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat 
levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, 
houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in 
de toekomst.
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o Voorbereiding Brexit

o Certificatie: voor welke producten + 
timing

o Certificatie algemeen

o Certificatie naar GB; enkele 
voorbeelden

o De controles 

o Nuttige links
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GB
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Voorbereidingen FAVV

o Aanwerving 111 FTE’s (import en export)

o Meetings op Europees niveau

o Meetings met stakeholders

o Analyse van importeisen GB - opstellen instructiebundels

o Informatie via website en infosessies

o Bijscholing FAVV medewerkers

o Aanpassingen informaticasystemen; elektronisch certificeren op termijn??

o Coming up: wijziging in het KB retributies 

o “Task force” binnen LCE WVL
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Export GB: Be prepared!!

o Nagaan voor welke goederen certificaten nodig zijn, bij twijfel via importeur en website 
GB

o Instructiebundels FAVV website doornemen om ervoor te zorgen dat de producten 
voldoen aan die eisen en dat dit kan aangetoond worden aan de inspecteur van het 
FAVV die het certificaat zal afleveren. 

o Logistieke implicaties inschatten en erop anticiperen

o Tijdig LCE contacteren indien verwachting hoog aantal certificaten

o Tijdig LCE contacteren voor eventuele flexibele afspraken rekening houdend met de 
specifieke bedrijfssituatie en de organisatorische mogelijkheden

o MOGELIJKHEID TOT “OEFENEN”: voorleggen draft van ingevuld certificaat en alle 
nodige documenten ter controle => feedback LCE WVL 

o Zie ook EDU-versie Becert Link naar de oefenomgeving EDU
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https://foodweb-edu.favv-afsca.be/account/signin?lang=nl
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Product Certificaat vereist door GB en wanneer ?

Levende dieren en levende producten 01/01/2021
Producten van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie

- Vlees en vleesproducten 01/07/2022
- Melk en zuivelproducten 01/09/2022
- Andere (samengestelde producten, visserijproducten ,…) 01/11/2022

Diervoeders
- Bepaalde diervoeders die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten :

• Petfood (canned / processed/dogchews, raw,)

• Zie ook DBP

- Bepaalde diervoeders van niet-dierlijke oorsprong met een hoog risico

- Andere diervoeders

01/07/2022

01/07/2022

NEE

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie 01/07/2022

Levensmiddelen
- Bepaalde levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong met een hoog risico 01/07/2022

- Andere levensmiddelen NEE
Planten en plantaardige producten
- Plant(aardige product)en met hoog risico (bv : planten voor opplant, aardappelen) 01/01/2021

- Alle gereglementeerde plant(aardige product) en (bv : verse groenten en fruit) 01/07/2022

- Andere plantaardige producten NEE
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Timing

o Levensmiddelen dierlijke oorsprong
o Vlees en vleesproducten: 1/07/2022

o Melk en zuivelproducten: 1/09/2022

o Andere (samengestelde producten, visserijproducten, ….): 1/11/2022

o Andere levensmiddelen
o Bepaalde levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong met een hoog risico: 1/07/2022

o Andere: GEEN

28 March 2022 8



Exportcertificering: algemene regels

o Binnen Europese Unie =  vrij verkeer van goederen (muv levende dieren)

o Eisen worden opgelegd door derde land, niet door FAVV
o Exportcertificaat al of niet vereist
o Producenten al dan niet erkend (cfr exporterkenning)
o Sanitaire garanties

o Bepaalde eisen (bvb dierziektes, plantenziektes) worden niet afgedekt door EU-wetgeving waardoor bijkomende
controles of precertificatie vereist is

o Importpermit

o Operator is steeds verantwoordelijk om zich correct te informeren over 
exportvoorwaarden voor zijn goederen!

o FAVV is niet aansprakelijk- operator blijft verantwoordelijk

o Certificeringsregels volgens internationale afspraken
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Waarvoor bent u verantwoordelijk bij de aanvraag van een certificaat?

o Tijdig aanvragen, in elk geval vóór de goederen het Belgisch grondgebied verlaten.

o Het ter beschikking houden van de producten voor een pre-exportcontrole door de LCE.
U vermeldt daartoe in uw aanvraag waar en van wanneer tot wanneer de goederen ter
beschikking zijn voor de pre-exportcontrole.

o Producten moeten voldoen aan de eisen van het derde land van bestemming

o Het voorleggen aan de certificerende agent van het correcte model van certificaat en in
voorkomend geval de correcte aanvullende verklaringen.

o Het voorleggen van alle noodzakelijke documenten aan de certificerende agent. De
documenten die vereist zijn voor de certificering staan beschreven in de
desbetreffende instructiebundels
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Aanvragen

o Aanvraagtermijn: uiterlijk om 12 uur van de werkdag vóór het laden van de goederen en 
minstens 24 uur op voorhand 

o Bij de LCE, waar de zending beschikbaar is voor controle voorafgaand aan de 
certificering. 

o Enkel zendingen aanwezig op de plaats van lading kunnen gecertificeerd worden

o Aanvragen worden door LCE WVL (exportcel) toegewezen aan certificerende agent

o In regel:  controle en certificering ter plaatse daar waar de goederen geladen worden 
voor export 

o Meer flexibele afspraken zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden, dit in overleg met 
de LCE

28 March 2022 11



Aanvragen

o Via BECERT

o (Alternatief dmv het 
aanvraagformulier via 
EXPORT.WVL@favv.be)
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http://www.favv.be/exportderdelanden/becert-nl/


https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/
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https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/


Aanmelding via IPAFFS ten 
minste 24 u vóór aankomst
vanaf 01/01/2022

Certificatie naar GB



https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/
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https://www.favv-
afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/
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https://www.favv-
afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/
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Voorbeeld: samengesteld product

o Samengesteld product = levensmiddel met zowel ingrediënten van plantaardige
oorsprong als bewerkte producten van dierlijke oorsprong

o Afhankelijk van de samenstelling zal al dan niet een certificaat vereist zijn

o Lijst van samengestelde producten en uitzonderingen
o https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-

ireland-to-great-britain
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Voorbeeld: samengesteld product
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Voorbeeld: samengesteld product

o Pizza geproduceerd in België met Italiaanse salami en Franse kaas
o Punt I.7: BE (produced in Belgium)

o Salami (verwerkt vleesproduct)
o EU-erkenning producent

o Tracering van de origine

o Vermelding ingrediënten, diersoort

o Behandeling

o Kaas (zuivel)
o EU-erkenning producent

o Land van origine en inrichting goedgekeurd door UK voor uitvoer van melk en zuivelingrediënten

o Hittebehandeling

o Diersoort
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Voorbeeld: samengesteld product

o Snoepgoed geproduceerd in België met gelatine uit Duitsland
o Uitzondering: geen certificaat vereist
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Voorbeeld: zuivelproduct

o Yoghurt met aardbei, geproduceerd in België met Duitse melk
o GN-code 0403: certificaat model HTB

o Belgische product = EU-erkend

o Verificatie van de animal health status (runderpest en MKZ) via OIE-website; tracering melk moet
voorgelegd kunnen worden

o Minimale hittebehandeling = pasteurisatie
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De controles / het certificeren

o Documenten- en overeenstemmingscontrole
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D-controle = 100%

O-controle kan ten allen tijde 
worden uitgevoerd en in ieder 
geval wanneer de regelgeving het 
voorschrijft, evenals bij elke M-
controle.

D
- Correct gebruik van het certificaat?
- Bewijzen additionele verklaringen?
- Andere bewijzen, zoals vermeld in de instructiebundel? 

(bijvoorbeeld: etiketten, attest van oorsprong, 
analyseverslagen, identificatiedocumenten, … )

O
- Correcte lotnummers?
- Correcte productiedata?



De controles / het certificeren

o Materiële controle
o Een materiële controle kan ten allen tijde worden uitgevoerd.  

o Het toegepaste % is afhankelijk van de productcategorie

o Hierbij worden een aantal verpakkingen uit de zending visueel gecontroleerd. 

o Wanneer een verpakking wordt opengedaan, wordt deze verzegeld met tape van het FAVV. Deze 
verzegeling wordt vervolgens afgestempeld met de officiële ronde stempel
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De controles / het certificeren

o Op papier

o Originele handtekening

o Officiële stempel

28 March 2022 27

o Uniek certificaatnummer



De controles / het certificeren

o Facturatie – prestatiebon
o Betalende prestatie

o Gefactureerd aan de aanvrager.

o https://www.favv-afsca.be/professionelen/financiering/retributies/

o Wijziging KB retributies: in specifieke gevallen alternatieven mogelijk
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Newsletter

o Newsletter: melding wijzigingen op FAVV-website

o Aanmelden mogelijk via link op de website 

o https://www.favv-afsca.be/newsletters-nl/

o Keuze: “import/export”  
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17/09/2021

https://www.favv-
afsca.be/brexit/nl/
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https://www.gov.uk/import-goods-into-uk
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Bedankt voor uw aandacht!

Export.wvl@favv.be

28 March 2022 32

mailto:Export.wvl@favv.be

