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II. TOEPASSINGSGEBIED
Productomschrijving
Rundvlees
Kalfsvlees

GN-code
0201
0202

Land
Saoedi-Arabië

III. BILATERAAL CERTIFICAAT
FAVV-code

Titel van het certificaat

EX.VTP.SA.01.01 Sanitair certificaat voor de uitvoer van vlees en
vleesproducten naar Saoedi-Arabië

4 p.

IV. ALGEMENE VOORWAARDEN
Erkenning voor export naar Saoedi-Arabië
Inrichtingen die kalfsvlees of rundvlees uitvoeren naar Saoedi-Arabië, alsook de
voorafgaande inrichtingen moeten voorkomen op de gesloten lijst van inrichtingen die
goedgekeurd zijn voor de uitvoer van die producten. Enkel inrichtingen die werden
goedgekeurd door de Saoedische overheid komen in aanmerking voor die uitvoer.
De lijst van Belgische inrichtingen die goedgekeurd zijn voor de uitvoer van kalfsvlees
en rundvlees naar Saoedi-Arabië kan geraadpleegd worden op de website van het
FAVV. In deze lijst worden de operatoren opgenomen die een erkenningsaanvraag
hebben ingediend bij het FAVV en waarvoor gecontroleerd werd dat ze voldoen aan
de eisen vermeld in deze instructie (zie verder – gevalideerd ACS, export specifieke
procedure).

Opgelet!!!
Een lijst is ook op de website van de Saoedische overheid gepubliceerd.
https://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/Pages/ImportedMeat-from-Approved-Establishments.aspx
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Deze lijst werd echter gepubliceerd zonder dat er voorafgaand gecontroleerd werd
of de operator aan de Saoedische eisen kan voldoen: de lijst wordt dus niet gevolgd
door het FAVV.

De inrichtingen die in deze lijst opgenomen zijn en er in opgenomen willen blijven
moeten uiterlijk tegen eind september 2016 een erkenningsaanvraag hebben
ingediend bij het FAVV. Daarna zal het FAVV een aangepaste lijst aan de
Saoedische
overheid
doorsturen
waarin
de
operatoren
die
geen
erkenningsaanvraag hebben ingediend niet opgenomen zullen zijn.

Iedere inrichting die opgenomen wil worden op de gesloten lijst van inrichtingen die
goedgekeurd zijn voor de uitvoer van kalfsvlees en/of rundvlees naar Saoedi-Arabië
moet een aanvraag voor erkenning voor de uitvoer naar Saoedi-Arabië indienen bij zijn
LCE, volgens de procedure exporterkenning (zie website FAVV, onder “Algemene
documenten voor export naar derde landen) , met het gepaste aanvraagformulier
(EX.VTP.erkenningsaanvraag).
Deze aanvraag is enkel ontvankelijk onder de volgende voorwaarden:
- De inrichting beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS). De
voorwaarden voor uitvoer, gebaseerd op de GSO-normen (zie verder onder
"specifieke voorwaarden") moeten vermeld worden in een procedure die de
operator moet opnemen in zijn ACS.
- Indien de inrichting een slachthuis is, moet deze de rituele slachting toepassen
en over de certificaten die dit bevestigen beschikken (zie verder onder
"Specifieke voorwaarden").
De LCE evalueert het dossier dat wordt ingediend door de operator. Aangezien het
FAVV niet bevoegd is voor de Halal kwesties dient de LCE niet te evalueren of het
Halal certificaat conform is aan de Saoedische eisen. Dit punt valt onder de
verantwoordelijkheid van de operator (zie verder onder “Specifieke voorwaarden”).
In geval de aanvraag als gunstig wordt beoordeeld, verstuurt de LCE de aanvraag naar
het hoofdbestuur dat voor het overmaken van de aanvraag aan de Saoedische
overheid zal zorgen.
De erkenning gaat van start na ontvangst van de brief van de DG Controle die de
opname in de gesloten lijst bevestigt.
De Saoedische overheid zal sowieso niet iedere kandidaat-inrichting bezoeken vóór
vermelding ervan op de lijst. Ze houden zich echter het recht voor om onverwachte
inspectiebezoeken uit te voeren in overleg met de Belgische overheid, om na te gaan
of de vereisten van Saoedi-Arabië wel degelijk worden nageleefd. Een inrichting die in
de gesloten lijst van inrichtingen goedgekeurd voor export naar Saudi-Arabië is
opgenomen kan zich niet verzetten tegen eventueel onverwachte inspectiebezoeken.
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Gevalideerde ACS en export specifieke procedure
Het vlees dat uitgevoerd wordt naar Saoedi-Arabië dient te voldoen aan de specifieke
voorwaarden die in het volgende punt vermeld staan.
Om te kunnen garanderen dat er aan deze voorwaarden voldaan wordt, vereist het
FAVV van de operator die kalfsvlees, rundvlees of vleesproducten ervan afgeleid naar
Saoedi-Arabië wenst te exporteren, dat deze over een gevalideerd ACS beschikt en
een specifieke procedure voor export naar Saoedi-Arabië heeft uitgewerkt. Deze
procedure dient in het ACS van de operator opgenomen te worden. Deze procedure
moet in het ACS opgenomen zijn op het moment dat de operator een
erkenningsaanvraag indient bij zijn LCE.
Deze procedure moet met name de volgende aspecten specificeren.
- De Saoedische regelgeving (GSO-standaarden) die van toepassing is, alsook
de normen, parameters en specifieke eisen die van toepassing zijn volgens
deze regelgeving, moeten worden vermeld voor elk product, dat de operator
wenst te exporteren.
- De manier waarop de operator de wijzigingen van deze regelgeving volgt dient
uitgelegd te worden.
- Een vergelijking, voor elk product dat de operator wenst te exporteren, tussen
de Saoedische en Europese parameters en normen, die van toepassing zijn,
moet worden gemaakt, liefst in de vorm van een tabel.
- De manier waarop de operator zal controleren of het product, dat hij wenst te
exporteren, aan de Saoeische normen en parameters voldoet wanneer deze
van de Europese normen en parameters verschillen, moet worden toegelicht.
- De manier waarop de operator zal controleren of het product, dat hij wenst te
exporteren, aan de specifieke eisen (beschreven in de GSO-standaarden en
verder in deze instructie) voldoet, moet worden toegelicht.
- De correctieve acties, die genomen zullen worden na vaststelling van een nonconformiteit, en de preventieve maatregelen, die genomen zullen worden om
de herhaling van deze non-conformiteit te vermijden, moeten worden
gedetailleerd, alsook de manier waarop dit gedocumenteerd zal worden.
De operator dient de specifieke exportvoorwaarden te laten valideren rekening
houdend met de bepalingen in de Generieke module GM1 “Export naar derde
landen” (2020/1278/PCCB), gepubliceerd op de website van het FAVV. Het is de
verantwoordelijkheid van de operatoren om aan de OCI te melden voor welke
“product(groep) – land”-combinaties de exportvoorwaarden dienen geauditeerd te
worden.

V. SPECIFIEKE VOORWAARDEN
Oorsprong van de dieren
De dieren bestemd voor de uitvoer van kalfsvlees en rundvlees moeten geboren en
gekweekt zijn in een land dat is goedgekeurd door de Saoedische overheid. De lijst
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van toegelaten landen kan geraadpleegd worden op de website van de Saoedische
overheid (noodzaak om na te gaan of het land de toelating heeft om rundvlees uit te
voeren door te klikken op ieder land):
https://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/Pages/ImportedMeat-from-Approved-Establishments.aspx
De oorsprong van de runderen moet worden gecontroleerd op niveau van het
slachthuis en moet verder, voor de operatoren stroomafwaarts, worden gegarandeerd
aan de hand van de pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VII. van deze
instructie).
Het land van oorsprong van de dieren waarvan het uitgevoerde vlees afkomstig is,
moet vermeld worden op het certificaat.

Leeftijd van de dieren
Vlees dat uitgevoerd wordt naar Saoedi-Arabië mag enkel vervaardigd zijn van
kalveren of runderen jonger dan 30 maanden.
De leeftijd van de dieren moet worden gecontroleerd op niveau van het slachthuis en
moet verder, voor de operatoren stroomafwaarts, worden gegarandeerd aan de hand
van de pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VII. van deze instructie).

Kanalisatie
De operator moet de kanalisatie van producten die hij uitvoert naar Saoedi-Arabië
garanderen. Deze kanalisatie moet gegarandeerd worden tussen inrichtingen en
binnen iedere inrichting.
De kanalisatie tussen inrichtingen veronderstelt dat de producten op ieder moment
gedurende het hele productieproces in een Belgische inrichting geweest moeten zijn
die is goedgekeurd voor de uitvoer van rundvlees en kalfsvlees naar Saoedi-Arabië.
Een operator mag zich dus enkel bevoorraden bij Belgische operatoren die
goedgekeurd zijn voor de export van kalfsvlees of rundvlees naar Saoedie-Arabië.
Alle stappen van het productieproces (slachten, versnijden, verwerken, opslagen)
moeten dus in België uitgevoerd worden.
De kanalisatie binnen de inrichting betekent dat de producten die bestemd zijn voor
Saoedi-Arabië op ieder ogenblik identificeerbaar moeten zijn en gescheiden gehouden
moeten worden van producten die niet aan dezelfde vereisten voldoen.

GSO-normen
De Saoedische overheid heeft eigen normen ontwikkeld, die ook de "GSO-normen"
genoemd worden.
De GSO-normen waarmee rekening gehouden moet worden voor de uitvoer van
kalfsvlees en rundvlees naar Saoedi-Arabië zijn de volgende:
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De GSO-norm 1931 "Halal food part (1) : general requirements";
De GSO-norm 815 "Code of hygienic practice for preparation, transportation,
handling and storing of fresh meat";
De GSO-norm 997 "Chilled and frozen beef, buffalo, mutton and goat meat";
De GSO-norm 996 "Fresh beef, buffalo, mutton and goat meat";
De GSO-norm 993 "Animal slaughtering requirements according to islamic law".

De operator moet zich ervan vergewissen dat hij altijd over de laatste versie van die
normen beschikt en moet de procedure die hij moet opnemen in het ACS baseren op
deze normen.
Die normen kunnen geraadpleegd worden op de website van de Saoedische overheid
(http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2
FstandardsList.xhtml%3AlocaleSelector.selectLanguage%28%27en%27%29&cid=11
43).

Halal
De Halal beginselen, beschreven in GSO-standaard 1931 “Halal requirements” moet
worden nageleefd. Van bijzonder belang is het feit dat scheiding in de inrichting
tenminste in tijd en liefst ook in ruimte wordt toegepast tussen rund- en kalfsvlees en
vlees afkomstig van andere diersoorten tijdens het verwerken, wanneer de inrichting
vlees afkomstig van verschillende diersoorten verwerkt.
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om deze scheiding te garanderen
(maakt deel uit van kanalisatie binnen de inrichting).

Rituele slachting
De Saoedische overheid past tevens de rituele slachting toe volgens vrij strikte
principes. Deze principes zijn opgenomen in de GSO-norm 993 " Animal slaughtering
requirements according to islamic law ".
Het slachthuis waar de dieren geslacht worden, moet beschikken over een Halalcertificaat dat aantoont dat het de rituele slachting toepast. Het nummer van dit
certificaat moet vermeld worden op het uitvoercertificaat van de goederen.
Het is de verantwoordelijkheid van de operator
- om te beschikken over een certificaat voor rituele slachting dat aanvaard wordt
door de Saoedische overheid (zie
http://old.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/Pages/E
DOIFC-IslamicCenter.aspx) indien de export vanuit het slachthuis plaatsvindt;
- zich ervan te vergewissen dat het uitgevoerde vlees of het vlees dat gebruikt
werd voor het vervaardigen van de uitgevoerde producten afkomstig is van een
slachthuis dat over een Halal certificaat beschikt dat door de Saoedische
overheid aanvaard wordt, indien de uitvoer stroomafwaarts van het slachthuis
plaatsvindt.
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Indien het certificaat voor rituele slachting niet aanvaard/erkend wordt door de
Saoedische overheid, loopt de operator het risico dat zijn goederen aan de grens
geweigerd worden. Het FAVV zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor
zo'n weigering van goederen.
De Saoedische overheid aanvaardt niet alle Halal-certificaten. In geval van twijfel over
de geldigheid van zijn Halal-certificaat in de ogen van de Saoedische overheid moet
de operator contact opnemen met
- de Saoedische ambassade in België
- het departement voor halalvlees van de wereldmoslimliga Muslim World League
– www.themwl.org of info@themwl.org).

Registratie op de website van de Saoedische overheid
Nadat de operator opgenomen werd in de gesloten lijst en alvorens hij voor de eerste
keer uitvoert, moet hij zich registreren op de website van de Saoedische overheid via
de volgende link:
http://old.sfda.gov.sa/en/eservices/Pages/foodserv.aspx (en meer specifiek het link
“imported food control E-services” op deze pagina).
Er zal hem gevraagd worden om verschillende documenten te verschaffen, waaronder
de brief van het FAVV die bevestigt dat de operator erkend is voor de activiteiten die
hij uitvoert.

VI. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN
Point I.1.5: alle landen preciseren waaruit de runderen komen waarvan het uitgevoerde
vlees afkomstig is.
- Indien de uitvoer plaatsvindt vanuit het slachthuis, dan moet dit vak ingevuld
worden op basis van de informatie die beschikbaar is in het slachthuis.
- Indien de uitvoer plaatsvindt vanuit een inrichting stroomafwaarts van een
slachthuis, dan moet dit vak ingevuld worden op basis van de informatie die
beschikbaar is op de pre-attestatie op het handelsdocument.
Punt I. 1.9: het nummer en de oorsprong van het certificaat voor rituele slachting
verduidelijken.
- Indien de uitvoer plaatsvindt vanuit het slachthuis, dan moet dit vak ingevuld
worden op basis van de informatie die beschikbaar is in het slachthuis.
- Indien de uitvoer plaatsvindt vanuit een inrichting stroomafwaarts van het
slachthuis, dan moet dit vak ingevuld worden op basis van de informatie die
beschikbaar is op de pre-attestatie op het handelsdocument.
Punt II.1: deze verklaring mag ondertekend worden voor zover de operator beschikt
over een gevalideerd ACS dat een specifieke procedure vermeldt voor de uitvoer van
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rundvlees en/of kalfsvlees naar Saoedi-Arabië en voor zover hij opgenomen is in de
gesloten lijst.
Punt II.3: deze verklaring mag ondertekend worden na controle van de oorsprong van
de kalveren/runderen.
- Indien de uitvoer plaatsvindt vanuit het slachthuis, dan moet deze voorwaarde
gecontroleerd worden op basis van de informatie die beschikbaar is in het
slachthuis.
- Indien de uitvoer plaatsvindt vanuit een inrichting die stroomafwaarts van het
slachthuis, dan moet deze voorwaarde gecontroleerd worden op basis van de
informatie die beschikbaar is op de pre-attestatie op het handelsdocument.
Punt II.4: deze verklaring mag getekend worden na controle van de leeftijd van de
kalveren/runderen.
- Indien de uitvoer plaatsvindt vanuit het slachthuis, dan moet deze voorwaarde
gecontroleerd worden op basis van de informatie die beschikbaar is in het
slachthuis.
- Indien de uitvoer plaatsvindt vanuit een inrichting stroomafwaarts van het
slachthuis, dan moet deze voorwaarde gecontroleerd worden op basis van de
informatie die beschikbaar is op de pre-attestatie op het handelsdocument.
Punt II.5: deze verklaring mag getekend worden op basis van de wetgeving, wetende
dat een ante- en post mortemkeuring vereist is in het slachthuis.
Punt II. 6: deze verklaring mag ondertekend worden na controle. Het slachthuis moet
vermeld worden op de gesloten lijst.
Punt II.7: Deze verklaring mag ondertekend worden voor zover de operator beschikt
over een gevalideerd autocontrolesysteem dat een specifieke procedure voor de
uitvoer van rundvlees en/of kalfsvlees naar Saoedi-Arabië vermeldt.
Punten II.8 tot II.10: die verklaringen mogen ondertekend worden op basis van de
wetgeving.

VII. 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.
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake,
- het land van oorsprong van de runderen (hetzij op basis van de
paspoorten, hetzij onder de vorm van een pre-attestatie afgeleverd door
een Belgische operator stroomopwaarts gelegen),
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-

het certificaat voor rituele slachting (hetzij op basis van het certificaat zelf,
hetzij onder de vorm van een pre-attestatie afgeleverd door een Belgische
operator stroomopwaarts gelegen),
- het voldoen aan de specifieke eisen inzake de leeftijd van de runderen, de
kanalisatie van de producten, het naleven van de GSO-normen (op basis
eigen procedures en op basis van een pre-attestatie afgeleverd door een
Belgische operator stroomopwaarts gelegen),
dan kan hij het vlees pre-attesteren voor Saoedi-Arabië.
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van de
inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument:

Het vlees voldoet aan de exportvoorwaarden voor: SA
Land van oorsprong van de runderen:
Nummer en oorsprong van het certificaat voor rituele slachting:
Naam van de verantwoordelijke:
Datum en handtekening:
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