PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR HUMANE
CONSUMPTIE
I.

VIETNAM

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Rundvlees
Kalfsvlees
Rood slachtafval (enkel:
lever, nieren, hart)

II.

IB.VN.03.03
2021

GN-Code
0201
0202
0206
0210

Land
Vietnam

BILATERAAL CERTIFICAAT

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTP.VN.03.03

Veterinair certificaat voor de uitvoer van vlees van als
huisdier gehouden runderen

III.

4 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Producten bestemd voor export
Onder “rundvlees” verstaat de Vietnamese overheid:
- vers rundvlees, gekoeld of bevroren,
- vers kalfsvlees, gekoeld of bevroren,
- eetbare rode slachtproducten van runderen of kalveren zijnde hart, lever en
nieren.
Export van beenderen, bloed, wit slachtafval en rood slachtafval (met uitzondering
van hart, lever en nieren) naar Vietnam is verboden.
Erkenning voor export naar Vietnam
Vietnam past een gesloten lijst toe voor export van rundvlees. Inrichtingen die willen
uitvoeren naar Vietnam dienen erkend te zijn voor de export naar Vietnam en mogen
zich enkel bevoorraden uit Belgische inrichtingen erkend voor de export naar
Vietnam. De gesloten lijst kan worden geraadpleegd op de website van het FAVV.
Uitzondering: koelhuizen van waaruit rundvlees/slachtproducten geëxporteerd
wordt/worden naar Vietnam moeten niet op de gesloten lijst opgenomen worden en
moeten dus geen aanvraag indienen.
Erkenningsaanvragen voor export naar Vietnam moeten gebeuren volgens de
algemene procedure en met het aanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning).
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De inrichting die de erkenning aanvraagt, dient tevens de twee specifieke
documenten voor Vietnam in te vullen, nl: EX.VTP.VN_Form No. 07 en
EX.VTP.VN_Form No. 09:
Deze documenten zijn beschikbaar op de website van het FAVV, onder:
Professionelen - Export naar derde landen - Producten van dierlijke oorsprong voor
humane consumptie - Vietnam - EX.VTP.VN._Form No. 07 en EX.VTP.VN_Form No.
09.
De ingevulde documenten en eventuele bijlagen moeten als papieren versie en
elektronische versie (USB stick) worden toegevoegd aan de erkenningsaanvraag.
Gelieve met volgende richtlijnen rekening te houden bij het invullen van het
specifieke formulier EX.VTP.VN_Form No. 07:
- Het type producten die de operator wenst te registreren voor export naar
Vietnam duidelijk specifiëren: zie ook de uitleg bij EX.VTP.VN_Form No. 09 –
vraag 3B – hieronder beschreven.
- De documenten Form No. 07 en Form No. 09 moeten dezelfde producten
vermelden.
Gelieve met volgende raadgevingen rekening te houden bij het invullen van de
specifieke vragenlijst EX.VTP.VN_Form No. 09:
- Ja/nee-vragen
Gelieve enkel met ja of nee te antwoorden.
- Vragen 1 en 2
De naam van het bedrijf, het adres en het erkenningsnummer moeten juist
zijn, dat wil zeggen, precies (hoofdletters en kleine letters) zoals ze in
Foodweb voorkomen.
- Vraag 3B
• Enkel de specifieke producten die in de gesloten lijst vermeld worden,
mogen geëxporteerd worden naar Vietnam: het is dan ook belangrijk
om deze duidelijk genoeg te beschrijven in de aanvraag.
• De algemene beschrijving van het product vermelden waarvoor men de
erkenning aanvraagt (“bovine/veal meat”, “bovine/veal red offal”),
alsook de verschillende categorieën van producten die men wenst uit te
voeren (“carcasses”, “cuts” en “edible red offal”).
Er wordt sterk aanbevolen om daarnaast een meer gedetailleerde
beschrijving te geven van elk specifiek product dat men wenst uit te
voeren.
Idealiter wordt het antwoord in de vorm van een tabel gegeven (zie
voorbeeld hieronder, dit voorbeeld is niet limitatief):
Voorbeeldtabel:
Commodity

Category

Bovine/veal meat

Carcasses

Detailed description
of the product
/

Cuts

Rib
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Sirloin
Flank
Heart
Liver
Kidneys

• Enkel rood slachtafval mag worden vermeld (hart, lever, nieren). Wit
slachtafval staat niet op de lijst van producten die naar Vietnam
geëxporteerd mogen worden.
• De documenten Form No. 07 en Form No. 09 moeten dezelfde
producten vermelden.
-

-

Vraag 4.1.
Indien het om verwerkte of bereide producten gaat, enkel de informatie met
betrekking tot de uitsnijderijen en inrichtingen voor de verwerking van vlees
invullen, en geen informatie in verband met de veehouderijen of de
slachthuizen.
Vraag 4.2.
Indien het verwerkte producten betreft, informatie geven over de processing-,
inpak- en verpakkingsmethoden.
Vraag 4.2.D.1
Gelieve in de lijst van werknemers eveneens de onderaannemers te
vermelden.

De LCE evalueert de door de operator ingediende erkenningsaanvraag (volledige
aanvraag bestaande uit de drie bovenstaande formulieren), en controleert dat de info
vermeld in de documenten overeenkomt met de realiteit.
- Indien de operator aanpassingen moet aanbrengen, dan stuurt de LCE de
documenten terug naar de operator. Eens de aanpassingen aangebracht zijn,
moet de operator de erkenningsaanvraag opnieuw indienen.
- Indien de erkenningsaanvraag volledig en correct ingevuld is, dan
ondertekent, stempelt en dateert de inspecteur van de LCE de
erkenningsaanvraag en de documenten EX.VTP.VN_Form No. 07 en
EX.VTP.VN_Form No. 09, vult ze eventueel verder in indien nodig, en stuurt
het geheel door naar het hoofdbestuur (Cel Notificaties en Certificering – CNC
van DG Controle) dat instaat voor de verdere afhandeling van het dossier.
De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het
hoofdbestuur.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Oorsprong van de runderen/kalveren
De runderen/kalveren waarvan de geëxporteerde producten afkomstig zijn, moeten
geboren en gekweekt zijn in België (zie punt 2.1 van het certificaat).
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De informatie inzake de oorsprong van de dieren dient op het niveau van het
slachthuis nagegaan te worden aan de hand van de paspoorten van de
runderen/kalveren of in Sanitel.
Stroomafwaarts van het slachthuis wordt het voldoen aan de eis inzake oorsprong
van de dieren gecommuniceerd aan de hand van een pre-attestatie op het
handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie).
Kanalisatie
Producten bestemd voor uitvoer naar Vietnam zijn onderworpen aan kanalisatie
gedurende hun productie, m.a.w. ze moeten ten allen tijde in een producerende
inrichting erkend voor de export van rundvlees naar Vietnam geweest zijn. Een
operator erkend voor export naar Vietnam mag zich dus enkel bevoorraden, voor wat
betreft de productie van goederen bestemd voor export naar Vietnam, bij een
operator die ook voor Vietnam erkend is.
Uitzondering: koelhuizen van waaruit rundvlees geëxporteerd wordt naar Vietnam
moeten niet op de gesloten lijst opgenomen worden.
De exporterende operator moet de traceerbaarheid minstens tot aan het slachthuis
kunnen voorleggen. De certificerende agent moet controleren dat alle producerende
operatoren wel degelijk in de gesloten lijst voor uitvoer van kalfs-/rundvlees naar
Vietnam opgenomen zijn.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN
Opgelet:

De export van beenderen, bloed, wit slachtafval en rood slachtafval (met uitzondering
van hart, lever en nieren) naar Vietnam is verboden!
Punt 1.9: de gegevens vermelden van de inrichting van waaruit de producten
worden verzonden.
Punt 1.11: de gegevens vermelden van de fysieke plaats van waaruit de
goederen worden verzonden (het kan dezelfde inrichting / plaats zijn als die
vermeld in punt I.9).
Punt 1.23.: controleren of het slachthuis en de uitsnijderij in de gesloten lijst
opgenomen zijn.
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Punt 2.1.:
- Indien certificatie vanuit een slachthuis plaatsvindt, kan het voldoen aan deze
eis gecontroleerd worden aan de hand van de paspoorten van de runderen en
in Sanitel.
- Indien certificatie stroomafwaarts van het slachthuis plaatsvindt, kan het
voldoen aan deze eis gecontroleerd worden op basis van de pre-attestaties op
de handelsdocumenten (zie punt VI. van deze instructie)..
Punt 2.2: de risicostatus van België met betrekking tot BSE kan geverifieerd worden
op de website van de OIE.
Punten 2.3 t.e.m. 2.8 en punt 3: deze verklaringen kunnen ondertekend worden na
controle en op basis van de vermelde Europese regelgeving.

VI.

PRE-ATTESTATIE

De algemene voorwaarden omschreven in de instructie RI.AA.PA-PC met betrekking
tot pre-attestatie en pre-certificering zijn van toepassing (zie website FAVV, onder het
tabblad “Algemene documenten voor de export naar derde landen”).
Het doorgeven van documenten door
verantwoordelijkheid van de operatoren.

de

productieketen

heen

is

de

Voor zover een operator
- opgenomen is in de gesloten lijst van goedgekeurde bedrijven voor export van
kalfs- / rundvlees naar Vietnam,
- beschikt over de informatie betreffende de oorsprong van de dieren waarvan
het vlees is afgeleid (hetzij op basis van de paspoorten, hetzij op basis van
een pre-attestatie afgeleverd door een Belgische operator stroomopwaarts in
de keten),
dan kan hij het kalfs-/rundvlees pre-attesteren voor Vietnam.
Pre-attestatie wordt uitgevoerd door het toevoegen van een verklaring op het
handelsdocument door de verantwoordelijke van de inrichting, overeenkomstig
onderstaand model:
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: VN
Naam van de verantwoordelijke:
Datum + handtekening van de verantwoordelijke:
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