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DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze instructie geldt voor het exporteren van melkproducten bestemd voor humane consumptie naar Indonesië. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Indonesië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan
de NVWA.
Over de certificeringseisen die gelden voor de export van melkproducten bestemd voor humane consumptie naar Indonesië zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn bindend, van deze
afspraken kan dus niet worden afgeweken.
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WETTELIJKE BASIS

2.1
•
•
•

EU-regelgeving
Verordening (EG) nr. 852/2004
Verordening (EG) nr. 853/2004
Verordening (EG) nr. 854/2004

2.2
•

Nationale wetgeving
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 79.

2.3
•

Overige
Bilaterale afspraken tussen Indonesië en Nederland.
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DEFINITIES

COKZ
CoA
e-CertNL
HS-heading
HS-description
4

Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
Certificeren op Afstand (NVWA)
Digitale uitwisseling van een certificaat (papierloos)
Dit is een codering (Harmonised System (HS-4)) van de douane-informatie. Dit is een verplicht veld.
: Dit is de omschrijving (Harmonised System (HS-4)) van de douane-informatie. Alleen de eerste 4 cijfers ingeven in e-CertNL.

WERKWIJZE
-

•

:
:
:
:

Om door de Indonesische autoriteiten erkend te worden moet de questionnaire voor Indonesië
worden ingevuld. De questionnaire kan worden aangevraagd bij het team export van ZuivelNL via
het e-mailadres export@zuivelnl.org
Het is alleen toegestaan producten te exporteren die herkomst Nederland hebben.
Export naar Indonesië is alleen mogelijk door bedrijven die geregistreerd zijn door Indonesië. Op
de website van Indonesië, zijn de toegelaten bedrijven terug te vinden.
De toegelaten Nederlandse bedrijven staan vermeld bij 22 Belanda.
Naast het certificaat op papier zullen de gegevens ook via e-CertNL uitgewisseld worden met Indonesië. Hiervoor is het veld ‘Haven van binnenkomst’ een verplicht invulveld geworden in eCertNL. Het papieren certificaat blijft echter leidend.

Certificaat: zie bijlage 1

Algemeen: het certificaat is beschikbaar in e-CertNL.
Toelichting bij het certificaat:
Verklaring 1:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.
Verklaring 2:
Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie. E-CertNL controleert automatisch op aangifteplichtige dierziekten. Als de verklaring op geel gaat is informatie over de dierziektesituatie hier te vinden.
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Verklaring 3:
Deze verklaring kan voor melkproducten van runderen, geiten en/of schapen worden afgegeven op basis
van EU- en nationale regelgeving.
Verklaring 4:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.
Verklaring 5:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.
Verklaring 6 t/m 10:
Deze verklaringen kunnen worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.
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BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat. Het COKZ is
bevoegd en verantwoordelijk voor verklaringen die betrekking hebben op de volksgezondheid.
6

TOELICHTING

Vanaf 23 februari 2017 vindt de gegevensuitwisseling met Indonesië ook digitaal plaats.
In maart 2019 is een storende fout in de instructie hersteld.
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Bijlage 1: certificaat
VETERINARY CERTIFICATE FOR MILK PRODUCTS FROM THE NETHERLANDS TO INDONESIA
I.
IDENTIFICATION OF THE PRODUCTS
Product no.
Product Origin milk EC-approval
number

Product no.

Batch no.

Animal species

Production date

Total nett weight

Storage

Packing

Container number(s)
Seal number(s)
Order number

Total gross weight

HS-heading

Nett weight

HS-description

Gross weight

:
:
:

II.
ORIGIN OF THE PRODUCTS
Manufacturer
Manufacturer’s EC-approval no.
Name – Address – Place
Address exporter
Dispatched from
III.
DESTINATION OF THE PRODUCTS
Means of conveyance
Address consignee
Country of destination
Point of entry

:
:
:

:
:
:
:

IV.
HEALTH ATTESTATION
I, the undersigned official veterinarian, certify that:
1
The above mentioned products comply with the requirements laid down in OIE regulations concerning
restrictive measures of the diseases notifiable to the OIE and transmissible to the given species in accordance with EC and national disease eradication legislation;
2
No case of foot and mouth disease has occurred in the Netherlands during the last 12 (twelve)
months;
3
The milk used for production of milk product, shall be originated from herds or flocks which were not
subjected to any restrictions due to Brucellosis or Tuberculosis at the time of milk collection, or in the
case of suspicion, the milk is heat treated in accordance to point 5, under supervision of the competent authority;
4
The milk or the milk of which the dairy product is made comes from animals not showing clinical signs
of a disease that can be transmitted through the milk in accordance with EC legislation;
5
The milk from which the dairy product was made was subjected to: Pasteurisation at 72 ºC for a minimum of 15 seconds or an equivalent treatment in terms of phosphatise destruction;
6
The milk and milk products do not contain preservatives, additives, and or other substances at level
which may cause hazard to human health in accordance with EC and national legislation;
7
The manufacturing processes as well as the resulting products are under regular control of the competent authorities with regard to the hygienic and bacteriological requirements laid down in EC and
national legislation;
8
Wrapping and packaging operations are to be carried out so as to avoid contamination of the products;
9
Wrapping and packaging material re-used for foodstuffs is to be easy to clean and, where necessary,
to disinfect;
10
Every precaution was taken to avoid contamination of the products after processing milk in accordance with EC legislation.
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