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Betreft : Newsflash 2019/60 - Producten van dierlijke oorsprong voor humane 
consumptie 

 
 

Zuid-Korea 
 
 

 
De autoriteiten van Zuid-Korea laten weten dat voor export van collageen naar Zuid-Korea een 
additionele verklaring vereist is naar aanleiding van de aanwezigheid van Afrikaanse 
varkenspest (AVP) in België.  
Het bijvoegen van deze additionele verklaring is niet van toepassing voor export van gelatine 
naar Zuid-Korea.  
 
In de additionele verklaring dient verklaard te worden dat:  

1. de ingrediënten afkomstig van varkens een gepaste hittebehandeling ondergaan hebben 
EN/OF  

2. het AVP virus niet werd gedetecteerd in het finale product  
EN/OF  

3. de ingrediënten afkomstig zijn van AVP-vrije en gezonde varkens. 
 
De additionele verklaring moet toegevoegd worden bij het certificaat EX.VTP.KR.03.01 (gelatine 
en collageen) en is beschikbaar op de website van het FAVV op de volgende pagina: 
http://www.favv-
afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/zuidkorea/gelatine/ 
 
Voor punt 1: de operator dient het bewijs voor te leggen betreffende de hittebehandeling zoals 
vermeld wordt in de additionele verklaring (bijvoorbeeld door middel van het productieproces). 
Voor punt 2: de operator dient het bewijs voor te leggen van een negatief analyseresultaat voor 
AVP. 
Voor punt 3: dit punt kan steeds ondertekend worden op basis van de EU regelgeving. 
 
Deze additionele verklaring moet ondertekend en gestempeld worden door de certificerende 
dierenarts. De datum en het nummer van het veterinair certificaat moet duidelijk vermeld worden 
in de additionele verklaring. 
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