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BILATERAAL CERTIFICAAT

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTP.RU.04.03

Veterinair certificaat voor uitvoer van vlees in conserven, salami en andere bereide vleesproducten van de
EU naar de Russische Federatie

IV.

4 blz

ALGEMENE EN SPECIFIEKE EISEN

Gelieve de algemene instructiebundel IB.C-U.algemeen.01 te raadplegen aangaande de
algemene en specifieke eisen waaraan moet voldaan worden door alle operatoren die uitvoeren naar de Douane-unie, voor eender welk exportproduct:
Voor wat betreft de export van vlees in conserven, salami en andere bereide vleesproducten
gelden de volgende specifieke eisen bijkomend aan deze vermeld in de IB.CU.algemeen.01.
Bijzondere voorwaarden in verband met BSE / scrapie
Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op de bovenvermelde voedingsproducten die
grondstoffen bevatten van bovine of ovine oorsprong.
- De runderen van waaruit de producten vervaardigd werden, moeten afkomstig zijn
van kuddes waar er geen geval was van BSE / scrapie (te begrijpen als de afwezigheid van BSE / scrapie op het bedrijf op het ogenblik van de zending van de dieren
naar het slachthuis).
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Deze eis werd ook opgenomen in het certificaat voor rundsvlees. De operator die afgewerkte voedingsproducten vervaardigd die grondstoffen bevatten van bovine oorsprong, moet dus voor deze grondstoffen die hij gebruikt, afkomstig van runderen, beschikken over:
o Een pre-certificaat (rundsvlees) wanneer ze afkomstig zijn van andere EUlidstaten
o Een pre-attestatie op het handelsdocument wanneer ze afkomstig zijn van een
Belgisch bedrijf.
- De runderen ouder dan 72 maanden moeten een negatieve test voor BSE hebben
ondergaan.
De huidige Europese wetgeving eist niet dat gezonde dieren onderworpen worden
aan een BSE-test. De grondstoffen moeten dus afkomstig zijn van dieren jonger dan
72 maanden, of van dieren die getest werden wanneer ze ouder zijn dan 72 maanden.
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om het bewijs te leveren dat de runderen ofwel getest werden (indien er kosten zijn, dan zijn deze ten laste van de operator) ofwel jonger zijn dan 72 maanden.

Darmen
Indien de natuurlijke darmen gebruikt worden in de bereiding van de vleesproducten, moeten
deze darmen eveneens voldoen aan de kanalisatievoorwaarden en dus geproduceerd zijn
geweest binnen de EU.

Pre-certificatie en pre-attestatie
Zie IB.C-U.algemeen.01. voor de algemene van toepassing zijnde voorwaarden.
De informatieoverdracht doorheen de voedselketen is de verantwoordelijkheid van de operatoren.
Voor vers vlees dat verwerkt werd tot een vleesproduct in een andere lidstaat kunnen de
certificaten gebruikt worden voor vers vlees en vleesbereidingen als pre-certificaat. De voorwaarden beschreven in de overeenkomstige instructiebundels zijn van toepassing.
Indien een Belgisch bedrijf vleesproducten vervaardigt uit vers vlees afkomstig van een andere lidstaat, dan moet dit vers vlees vergezeld zijn van een pre-certificaat of een verklaring
van de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin vermeld staat dat de producten voldoen
aan de normen van de Douane-unie.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Vakje “Copie original”
- indien het een “origineel” certificaat betreft, zet u in het desbetreffende vakje een “1”
(er is altijd maar 1 origineel)
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- indien het om een kopie/kopies gaat, kruist u het desbetreffende vakje aan en vermeldt u het totaal aantal kopies
Punt 1.1: De verzender kan een erkende inrichting zijn voor de export naar de Douane-unie
of een trader. Indien de verzender een inrichting is, controleer of de gegevens identiek zijn
aan de gegevens vermeld op de website van Rosselkhoznadzor.
Punt 1.4.: Enkel de derde landen die de zending doorkruist, dienen te worden vermeld (en
niet de EU-lidstaten waar de zending doorreist).
Punt 1.6.: het/(de) land(en) van waar de producten afkomstig zijn (met inbegrip van preexportcertificatie) dien(t)/(en) te worden vermeld.
Punt 1.10.: in te vullen door de verzender / verantwoordelijke voor de aanvraag van het certificaat.
Punten 2.1 tot 2.5: hier dienen de gegevens uitgesplitst te worden indien er sprake is van
verschillende productiedata, producten, verpakkingen, …
In geval er bij één van deze punten een uitsplitsing bestaat, dient de uitsplitsing ook te worden toegepast (en in dezelfde volgorde te worden weergegeven) in de andere punten.
Voorbeeld: export van een gemengde zending van vleesproducten namelijk salami (salami)
met productiedatum 3/5/2016, kippenworst (chicken sausage) met productiedata 5/5/2016 en
7/5/2016 en rookworst (smoked sausage) met productiedatum 7/5/2016. Alle producten werden verpakt in kartonnen dozen.
2.1: salami/chicken sausage/chicken sausage/smoked sausage
2.2: 03.05.2016/07.05.2016/05.05.2016/07.05.2016
2.3: carton boxes/carton boxes/carton boxes/carton boxes
2.4: …/…/../…
2.5: …/…/../…
Punt 3.2.: vermelden van de LCE waar het certificaat wordt afgeleverd.
Punt 4: voor wat betreft de pre-certificaten en hun vermelding op het exportcertificaat, zie
IB.C-U.algemeen.01.
Punten 4.1 en 4.2.: deze verklaringen kunnen getekend worden op basis van de Europese
wetgeving.
Punt 4.3.: deze verklaring kan getekend worden na controle. De operator dient voor de
grondstoffen van bovine oorsprong (rundsvlees) gebruikt bij de vervaardiging van de producten, te beschikken over:
- een pre-certificaat (indien de grondstoffen afkomstig zijn van een andere lidstaat) of
een pre-attestatie op het handelsdocument (indien ze afkomstig zijn van België), EN
- bewijzen die aantonen dat de uitgevoerde testen op de runderen voor BSE negatief
zijn of dat de leeftijd van de runderen minder dan 72 maanden bedroeg.
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Punt 4.5.: deze verklaring kan worden gecertificeerd op basis van de Europese wetgeving,
op basis van de observaties van de richtlijnen van de fabrikant over het gebruik van geneesmiddelen en op basis van de autocontroleresultaten en van het nationaal controleplan, en op
basis van de pre-attestaties / pre-certificaten die het vlees als grondstof voor de producten
vergezellen.
Punt 4.7.: het gezondheidsstatuut van het administratief grondgebied waar het bedrijf is gesitueerd en van waaruit de producten worden verzonden, moet worden gecontroleerd op de
website van het FAVV.
Opgelet !!! Uitzondering met betrekking tot de Afrikaanse varkenspest (AVP).
Voor de producten afkomstig uit de regio’s vermeld op de Russische lijst met AVPgeïnfecteerde regio’s : dit punt kan worden ondertekend op voorwaarde dat het volgende in
rekenschap wordt genomen.
- De producten moeten een hittebehandeling hebben ondergaan in overeenstemming
met de richtlijnen van de OIE. Een bevestiging van de hittebehandeling die deze producten hebben ondergaan, moet worden verstrekt onder de vorm van een additionele
verklaring voor elke export van varkensvleesproducten naar de Russische Federatie.
Deze additionele verklaring is beschikbaar op de website: http://www.favvafsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/douaneunie/vlees/

-

De tekst in punt 4.7 waar AVP wordt vermeld, moet worden doorstreept en vervangen
door “This product was treated using technologies ensuring the destruction of the ASF virus as per the document enclosed” / “Продукция прошла обработку по технологии,
гарантирующей разрушение вируса африканской чумы свиней, в соответствии с
приложением”. Deze modificatie wordt gestempeld en getekend door de officiële dierenarts die het certificaat aflevert.

Voor producten afkomstig van gebieden die niet op de Russische lijst met AVPgeïnfecteerde regio’s vermeld staan: dit punt kan ondertekend worden mits het volgende in
acht te nemen:
De tekst in punt 4.7 moet worden aangepast zoals beschreven in het document “Certificatievereisten met betrekking tot regionalisatie AVP” dat beschikbaar is op de
website van het FAVV. Deze aanpassing wordt gestempeld en getekend door de officiële
dierenarts die het certificaat aflevert.
De lijst met AVP-geïnfecteerde gebieden is beschikbaar op de website van het FAVV
(bovenstaande link). Dit is de Russische lijst waarnaar verwezen wordt in het bovenstaande document. De operator zal een vertaling voorzien in een van de Belgische
landstalen van het gedeelte met betrekking tot België. Indien van toepassing, dient
de operator precertificaten te kunnen voorleggen of een vertaling van de volledige
lijst bij het gebruik van producten die niet uit België afkomstig zijn om te kunnen
aantonen dat hij voldoet aan de vereisten met betrekking tot regionalisatie in het kader van AVP.
Om eventuele blokkades aan de grens te vermijden, is het sterk aangewezen om de aanpassingen in punt 4.7 i.v.m. AVP strikt toe te passen.
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Punt 4.8.: deze verklaring kan worden ondertekend indien er wordt voldaan aan de specifieke eisen met betrekking tot de beantwoorden aan de normen van de Douane-unie (zie
IB.C-U.algemeen.01). De uitvoerder moet kunnen aantonen dat alle schakels in de keten
deelnemen aan het sectorieel monitoringsplan of moet de resultaten van de analyses op
zendingsniveau kunnen voorleggen.
Punt 4.9.: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De exportproducten mogen
enkel een identificatiekenmerk dragen van een bedrijf dat op de gesloten lijst voorkomt.
Punt 4.10.: deze verklaring mag ondertekend worden indien het verpakkingsmateriaal voldoet aan de voorschriften van de Europese wetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van
de operator om het bewijs hiervan te leveren.
Punt 4.11.: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese wetgeving.
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