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Toepassingsgebied

Productomschrijving
pluimveevleesproducten

GN-Code
0209
0210
1601
1602

Land
Canada

II. Bilateraal certificaat
Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTP.CA.03.02

Officieel vleeskeuringscertificaat voor de export van
pluimveevleesproducten naar Canada

5 blz.

Het certificaat kan enkel gebruikt worden voor de export van
pluimveevleesproducten. Voor de export van pluimveevlees is er momenteel
geen bilateraal akkoord.

III. Algemene voorwaarden
Erkenning voor export
Erkenningsaanvragen voor export naar Canada moeten gebeuren volgens de
procedure exporterkenning (zie website FAVV onder “Algemene documenten voor de
export naar derde landen”) en met het aanvraagformulier EX.VTP.exporterkenning.
Het afhandelen van de erkenningsaanvraag kan meerdere weken in beslag nemen.
De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het
hoofdbestuur.
De goedgekeurde Belgische bedrijven zijn terug te vinden op de website van het
FAVV.

IV. Specifieke voorwaarden
Kanalisatievoorwaarden
Voor de export van vleesproducten komen uitsluitend door Canada goedgekeurde
bedrijven in aanmerking. Voor de export van vleesproducten, dienen zowel het
slachthuis waar de grondstoffen van afkomstig zijn als het vleesverwerkend bedrijf,
de uitsnijderij, koel -en vrieshuizen te zijn goedgekeurd voor de export naar Canada.
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Dit geldt eveneens voor buitenlandse bedrijven, die vlees(producten) leveren in
België om in voor Canada bestemde producten te worden verwerkt.
De goedgekeurde Belgische bedrijven zijn terug te vinden op de website van het
FAVV.
De goedgekeurde bedrijven van andere landen zijn terug te vinden op de Canadese
officiële website.
Het vlees en de daarvan afgeleide producten moeten worden gekanaliseerd en dit is
de verantwoordelijkheid van de operator of diens vertegenwoordiger.
De operator mag voor de productie voor Canada enkel gebruik maken van
grondstoffen die afkomstig zijn van andere voor export naar Canada erkende
inrichtingen.

Etikettering van de producten
De specifieke CA-nomenclatuur voor de beschrijving van de producten en de
voorwaarden voor het etiketregistratienummer (indien van toepassing), zijn terug te
vinden op de website van de Canadese overheid:
- Algemene link
- Meer specifieke links:
o “Food label requirements”
o “Food labelling for industry”
o “Labelling, standards of identity and grades”
De operator blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle vereisten van de “Safe
Food for Canadians” Regulatie en de Canadese autoriteiten blijven toezien op het
correct gebruik van de etiketten en dit volgens de Canadese etikettering vereisten.
Bij de beschrijving van het product is het belangrijk dat de volledige
beschrijving vermeld op het etiket van het product of op het etiket van de
verpakking van het product, exact en zonder uitzondering wordt overgenomen
op het veterinaire gezondheidscertificaat. Afkortingen en codes worden niet
toegestaan bij de beschrijving van het product.

Land van oorsprong van het pluimvee en het vlees
Het uitgevoerde vleesproduct moet worden geproduceerd van pluimvee dat
geslacht, geboren en gekweekt is in Europa of minstens de laatste 21 dagen
voorafgaand aan de slachting in Europa verbleven heeft.
Voor vlees afkomstig van pluimvee geslacht in België is de informatie inzake
het land van geboorte en van kweek van het pluimvee aanwezig op het VKIdocument.
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Het slachthuis moet controleren dat het pluimvee geslacht in België
geboren en gekweekt is in Europa of minstens de laatste 21 dagen
voorafgaand aan hun slachting in Europa verbleven heeft.
Het slachthuis, en de operatoren stroomafwaarts daarvan, garanderen
het voldoen aan deze eis verder in de keten aan de hand van een preattestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie).

Voor producten afkomstig van pluimvee geslacht en/of versneden in een
andere lidstaat, moet deze informatie worden gegeven volgens één van de
hieronder beschreven werkwijzen:
- Enkel voor vlees afkomstig uit een andere lidstaat (LS): aan de hand van
het handelsdocument, voor zover de vermelding “Oorsprong: naam van
betrokken LS” is vermeld (overeenkomstig verordening (EU) nr.
1337/2013).
- Voor vlees (= wanneer de boven gespecificeerde vermeldingen niet op
het handelsdocument vermeld zijn of er helemaal geen vermelding op
het handelsdocument vermeld is) of voor vleesproducten afkomstig uit
een andere lidstaat: aan de hand van een pre-certificaat afgeleverd door
de bevoegde overheid van het land waar het slachten van de dieren of de
laatste transformatiestap (versnijden of vervaardiging van het
vleesproduct) heeft plaatsgevonden vóór aankomst van het product in
België (zie punt VI. van deze instructie).
De operator die vlees of een vleesproduct afkomstig uit een andere lidstaat
ontvangt, moet zich ervan vergewissen dat hij over een dergelijk pre-certificaat
beschikt om dit vlees(product) naar Canada te kunnen verzenden of te
gebruiken voor het vervaardigen van producten bestemd voor Canada.
Indien nodig kan de operator de informatie stroomafwaarts in de keten
doorgeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie
punt VI. van deze instructie).

Thermische behandeling
Bepaalde producten (zie certificaat voor wat betreft de betrokken producten)
moeten onderworpen zijn aan een thermische benadeling waarbij een
kerntemperatuur van minimum 74°C gehaald wordt.
Het voldoen aan deze eis kan worden gegarandeerd aan de hand van:
- het productieproces, indien de vleesproducten worden uitgevoerd vanuit
de inrichting die deze producten vervaardigt,
- een pre-attestatie op het handelsdocument indien de vleesproducten in
België vervaardigd zijn en uitgevoerd worden vanuit een bedrijf
stroomafwaarts gelegen van de producerende inrichting;
- een pre-certificaat indien de vleesproducten in een ander lidstaat
vervaardigd zijn.
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Indien nodig kan de Belgische operator, die de vleesproducten vervaardigt, de
informatie stroomafwaarts in de keten doorgeven aan de hand van een preattestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie).

V. Certificeringsvoorwaarden
Punt 17.1.1 en punt 17.2.1: deze verklaringen kunnen na controle worden
ondertekend. Deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de
informatie verstrekt in het kader van de etiketteringsvereisten voor
pluimveevlees, de pre-attestaties of pre-certificaten afhankelijk van de situatie
(zie de beschreven situaties onder punt IV. Specifieke voorwaarden van deze
instructie). De operator levert de nodige bewijzen.
Punt 17.1.2: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de
Europese regelgeving. Het pluimvee aanwezig in een haard van aviaire
influenza of ziekte van Newcastle wordt opgeruimd, en het vlees afgeleid van
pluimvee afkomstig van bedrijven gevestigd in zones afgebakend rond haarden
van deze ziekte, is uitgesloten van intracommunautaire of internationale
handel.
Punt 17.2.2: deze verklaring kan na controle worden ondertekend. De operator
levert de nodige attesten of pre-certificaten.
Punt 17.1.3 en punt 17.2.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op
basis van Europese regelgeving.

VI. Pre-certificering en pre-attestatie
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC inzake preattestatie en pre-certificatie (zie onder “Algemene documenten voor de export
naar derde landen”) zijn van toepassing.
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot
de verantwoordelijkheid van de operatoren.
Pre-certificering
Het pre-certificaat dat afgeleverd is door de bevoegde overheid van een andere
lidstaat moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden
voor certificering van pluimveevleesproducten bestemd voor Canada.
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1. The poultry meat / poultry meat product has been obtained from poultry reared in
the EU for the last 21 days prior to slaughter (1).
2. The poultry meat / poultry meat product has been cut / processed in EU
establishments approved for export to Canada (2).
3. The poultry meat and / or meat products were cooked to an internal temperature
of 74°C (3).
(1)

To declare only if the poultry is not born and raised in the country
To declare only
- in the case of the meat: if the meat has transited through another establishment than the
slaughterhouse prior to being traded with Belgium
- in the case of meat products: if the meat or the meat product has transited through another
establishment than the slaughterhouse or the establishment producing the meat product prior
to being traded with Belgium
(3) To declare only for meat products other than shelf stable, commercially sterile meat products
packaged in hermetically sealed containers (cans and/or retortable pouches) and shelf stable dried
soup-mix products, bouillon cubes and meat extract
(2)

Pre-attestatie
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake,
- de herkomst / oorsprong van het pluimvee (ofwel onder de vorm van VKIdocumenten, ofwel onder de vorm van een handelsdocument met de
relevante vermelding erop, ofwel onder de vorm van pre-attestaties
afgeleverd door een Belgische operator stroomopwaarts gelegen, ofwel
onder de vorm van pre-certificaten afgeleverd door de bevoegde
overheid van een andere lidstaat),
- de toegepaste thermische behandeling die op het vleesproduct werd
toegepast, indien van toepassing (ofwel op basis van bewijzen van de
behandeling die de operator zelf toepast, ofwel onder de vorm van een
pre- attestatie of pre-certificaat),
dan mag hij het vlees of vleesproduct pre-attesteren voor Canada.
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van
de inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument.

Het pluimveevlees/ de pluimveevleesproducten voldoet/voldoen aan de
exportvoorwaarden voor: CA.
Naam van de verantwoordelijke:
Datum en handtekening van de verantwoordelijke:
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VII. Aanverwante websites
-

Canadian Food Inspection Agency: http://www.inspection.gc.ca/
Foreign countries establishments eligible to export meat products to Canada:
https://www.inspection.gc.ca/active/netapp/meatforeignviandeetranger/forliste.aspx
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