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Naar aanleiding van de vergadering van experten bij de Europese Commissie van  
25 september 2008 over het schandaal van besmette melk in China, heeft de 
vertegenwoordiger van het FAVV, samen met andere Lidstaten, geijverd voor een totaal 
invoerverbod op levensmiddelen afkomstig uit China, die zuivelproducten bevatten. De 
maatregel kan enkel worden opgeheven wanneer er voldoende garanties kunnen worden 
gegeven onder de controle van het Voedsel en Veterinair Bureau van de EG (FVO).  
 
Dit voorstel kon niet helemaal worden gevolgd, maar in afwachting van de publicatie van de 
beslissing van de Commissie en in overeenstemming hiermee, heeft het Belgisch 
Voedselagentschap de volgende maatregelen getroffen : 
 

1. De invoer van levensmiddelen van Chinese oorsprong,die melk of zuivelproducten 
bevatten en die bestemd zijn voor de bijzondere voeding van baby’s of jonge kinderen 
is verboden, wat ook het percentage aan zuivelproducten is. 

2. Alle andere levensmiddelen van Chinese oorsprong die meer dan 15 % 
zuivelproducten bevatten en die niet bestemd zijn voor de bijzondere voeding van 
baby’s of jonge kinderen of waarvan het % zuivelproducten niet bekend is, worden bij 
invoer meteen geblokkeerd en dit in afwachting van de analyseresultaten voor 
melamine. Elke partij die meer dan 2,5 milligram per kg product bevat, zal worden 
vernietigd. 

3. Het FAVV vraagt aan elke operator in de voedselketen die dergelijke levensmiddelen 
van Chinese oorsprong in voorraad heeft, met aandrang de verkoop ervan stop te 
zetten. Deze producten kunnen enkel opnieuw in de handel worden gebracht na een 
gunstig analyseresultaat. De consumenten die dergelijke producten in bezit zouden 
hebben, worden aangeraden deze niet te consumeren. Volgens de reglementering 
moet de etikettering van voorverpakte levensmiddelen die melk bevatten dit 
vermelden, zodat verdachte producten makkelijk kunnen worden geïdentificeerd. 

4. Het FAVV zet haar controles en monsternemingen in de gespecialiseerde winkels 
verder.   

 
Al deze maatregelen worden uit voorzorg genomen, want zoals reeds werd medegedeeld, 
werden  melk en Chinese producten die meer dan 50 % melk bevatten niet in de EU 
ingevoerd. Bovendien is de risico-evaluatie van de Europese Voedselautoriteit, voor 
verwerkte producten zeer geruststellend.  
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