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Opgelet !!!
Gezien Zuid-Afrika soms zijn vereisten unilateraal wijzigt, moet de operator zich
ervan vergewissen dat de vereisten van de invoertoelating wel degelijk
overeenstemmen met deze vermeld in het certificaat.
Indien dit niet het geval is, moet contact opgenomen worden met het FAVV en
de uitvoer uitgesteld worden. Indien dit niet gebeurd is, kan het FAVV niet
verantwoordelijk worden gesteld indien de zending geblokkeerd wordt.

III.

Algemene voorwaarden

Erkenning voor uitvoer naar Zuid-Afrika
Een specifieke erkenning bij de bevoegde Zuid-Afrikaanse overheden is niet
nodig voor de uitvoer van bloedproducten.

IV.

Specifieke voorwaarden

Het certificaat geeft de gelegenheid om grondstoffen te gebruiken die
afkomstig zijn van varkens geslacht in België, die afkomstig zijn van varkens
geslacht in andere lidstaten, of die geïmporteerd zijn vanuit derde landen.
Deze laatste optie is echter nog niet mogelijk in de praktijk, aangezien
bloedproducten geharmoniseerd zijn op niveau van de EU, en het certificaat
voor de invoer in de EU sommige van de Zuid-Afrikaanse eisen niet stelt.
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In de praktijk beperkt men zich dus tot een Europese oorsprong van de
grondstoffen.
Gezondheidsstatus van de landen waaruit de varkens afkomstig zijn die de grondstof
(bloed) voortgebracht hebben voor de productie van de uitgevoerde producten
De varkens waarvan het bloed afkomstig is, moeten komen uit landen die
sedert ten minste 12 maanden vrij zijn van mond-en-klauwzeer, klassieke
varkenspest, Afrikaanse varkenspest, vesiculaire varkensziekten en vesiculaire
stomatitis. Om het voldoen aan deze eis te kunnen controleren, is het nodig om
over de informatie te beschikken inzake de herkomst van de varkens waarvan
het bloed gebruikt werd voor het vervaardigen van de bloedproducten.
- Voor de varkens die in België geslacht zijn, wordt de herkomst van de
varkens nagegaan op het niveau van het slachthuis.
- Voor bloed dat afkomstig is van varkens geslacht in een andere lidstaat,
moet de herkomst van de varkens worden gegarandeerd aan de hand
van een verklaring afgeleverd door de overheid van de lidstaat waarvan
het bloed afkomstig is (zie verder).
De informatie m.b.t. de herkomst van de varkens wordt doorgegeven in de
gehele productielijn door middel van een preattestatie op het handelsdocument
(zie verder).

Gezondheidsstatus van de bedrijven waarvan de varkens afkomstig zijn die de
grondstof (bloed) voortgebracht hebben voor de productie van de uitgevoerde
producten
De varkens waarvan het bloed afkomstig is, moeten komen uit bedrijven die vrij
zijn van de ziekte van Aujeszky.
- Voor de varkens die in België geslacht zijn, wordt de naleving van deze
eis gegarandeerd door de Europese regelgeving: beschikking
2008/185/EG vermeldt dat varkens geslacht in België afkomstig moeten
zijn van lidstaten die vrij zijn en niet vaccineren, of van bedrijven waar er
geen teken van de ziekte van Aujeszky werd gedetecteerd in de laatste
12 maanden.
- Voor bloed dat afkomstig is van varkens geslacht in een andere lidstaat
hangt de naleving van deze eis af van de herkomst van de varkens
waarvan het bloed afkomstig is:
• indien de varkens afkomstig zijn van een land vermeld als vrij in
zijn geheel in bijlage I van beslissing 2008/185/EG, dan is de
naleving van deze eis gegarandeerd door de Europese
regelgeving,
• indien de varkens afkomstig zijn van een land dat niet als vrij in
zijn geheel vermeld wordt in bijlage I van beslissing 2008/185/EG,
of dat er niet vermeld is, dan is de naleving van deze eis
gegarandeerd op basis van een verklaring afgeleverd door de
overheid van de lidstaat waarvan het bloed afkomstig is (zie
verder).
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De naleving van deze eis wordt doorheen de gehele productielijn doorgegeven
door middel van een preattestatie op het handelsdocument (zie verder).

Vaccinatiestatus van de varkens die de grondstof (bloed) voortgebracht hebben voor
de productie van de uitgevoerde producten
De varkens waarvan het bloed afkomstig is mogen niet gevaccineerd zijn tegen
mond- en-klauwzeer, klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest,
vesiculaire varkensziekten, vesiculaire stomatitis en de ziekte van Aujeszky.
Vaccinatie tegen mond-en-klauwzeer, klassieke varkenspest, Afrikaanse
varkenspest, vesiculaire varkensziekten, vesiculaire stomatitis is niet
toegelaten in Europese lidstaten. Vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky is
toegelaten in sommige lidstaten.
- Voor de varkens die in België geslacht zijn, wordt de naleving van deze
eis gegarandeerd door de Europese regelgeving.
- Voor bloed dat afkomstig is van varkens geslacht in een andere lidstaat
hangt de naleving van deze eis af van de herkomst van de varkens
waarvan het bloed afkomstig is:
• indien de varkens afkomstig zijn van een land vermeld als vrij in
zijn geheel in bijlage I van beslissing 2008/185/EG, dan is de
naleving van deze eis gegarandeerd door de Europese
regelgeving,
• indien de varkens afkomstig zijn van een land dat niet als vrij in
zijn geheel vermeld wordt in bijlage I van beslissing 2008/185/EG,
of dat er niet vermeld is, dan is de naleving van deze eis
gegarandeerd op basis van een verklaring afgeleverd door de
overheid van de lidstaat waarvan het bloed afkomstig is (zie
verder).
De naleving van deze eis wordt doorheen de gehele productielijn doorgegeven
door middel van een preattestatie op het handelsdocument (zie verder).

Verklaring van de overheid van een Lidstaat van de EU
Het bloed afkomstig van varkens geslacht in een andere Lidstaat mag enkel
gebruikt worden voor het vervaardigen van producten uitgevoerd naar ZuidAfrika indien het vergezeld is van een attestatie afgeleverd door de officiële
overheid van deze lidstaat, waarop de volgende verklaringen vermeld zijn:

Het bloed met als lotnummer........................................ (vermeld het lotnummer), is
afkomstig van varkens :
- die geboren en gefokt zijn in ....................... (vermeld het (de) land(en));
- die afkomstig zijn van bedrijven die vrij zijn van de ziekte van Aujeszky
en waar er niet tegen de ziekte van Aujeszky gevaccineerd wordt(1).
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(1)

Enkel van toepassing voor LS die niet als vrij in hun geheel van de ziekte van Aujeszky worden
vermeld in bijlage I van beslissing 2008/185/EG

The blood with lot number ................................. (specify lot No) is derived from
pigs
- born and raised in .................................... (specify the name of the
country/countries);
- originating from premises free of Aujeszky disease and where
vaccination against Aujeszky disease is not carried out(1).
(1)

Only applicable for MS that are not stated as free of Aujeszky disease in their entirety in Annex I of
Decision 2008/185/CE.

De operator dient de verklaringen waarover hij beschikt, en op basis waarvan
hij preattestaties aflevert, bij te houden. De aanwezigheid van deze alsook het
correct gebruik van preattestatie op basis van deze verklaringen kan
steekproefsgewijs worden gecontroleerd door het FAVV.

Preattestatie
De preattestatie wordt afgeleverd door de inrichting stroomopwaarts ten
behoeve van de inrichting stroomafwaarts. Dit wordt uitgevoerd door de
kwaliteitsverantwoordelijke van de inrichting, waarbij hij de volgende
verklaring op het handelsdocument aanbrengt:

De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor : ZA
Land van oorsprong van de varkens:
Naam van de verantwoordelijke :
Datum en handtekening :

Het doorstromen van de informatie doorheen de volledige productieketen valt
onder de verantwoordelijkheid van de operatoren.

V.

Certificeringsvoorwaarden

Punt 6.1: die verklaring kan ondertekend worden na controle van de
gezondheidsstatus van het land van herkomst van de varkens.
Het land van herkomst van de varkens wordt gecontroleerd op de
preattestaties aanwezig op de handelsdocumenten, op de verklaringen van de
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bevoegde overheid van andere lidstaten of op de precertificaten. De operator
moet de nodige bewijzen voorleggen.
De gezondheidsstatus kan worden nagegaan op de website van het FAVV voor
wat België betreft, en op de site van het OIE voor wat de eventuele andere
landen betreft.
Punt 6.2 : deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de landen
van herkomst van de varkens, die vermeld zijn op de preattestaties, op de
verklaringen van de bevoegde overheid van de andere lidstaten of op de
precertificaten. De operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen.
- Indien het (de) vermelde land(en) België en/of (een) andere lidstaat
(lidstaten) vermeld als vrij in zijn (hun) geheel van de ziekte van Aujeszky
in bijlage I van beslissing 2008/185/EG is (zijn), kan deze verklaring op
basis van de regelgeving worden ondertekend.
- Indien het (de) vermelde land(en) een lidstaat is (zijn) dat niet als vrij in
zijn geheel van de ziekte van Aujeszky wordt vermeld in bijlage I van
beslissing 2008/185/EG, of er helemaal niet vermeld wordt, kan deze
verklaring op basis van de verklaring van de bevoegde overheid van
deze lidstaat (lidstaten) worden ondertekend.
Punt 6.3.1. : de operator moet de traceerbaarheid van deze producten kunnen
aantonen tot de oorsprong van de grondstoffen; het is niet nodig om één van
de opties van dit punt te schrappen.
Punt 6.3.2 : deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de
wetgeving.
Punt 6.3.3 : deze verklaring kan worden ondertekend:
- op basis van de regelgeving indien het bloed dat als grondstof gebruikt
wordt afkomstig is van in België geslachte varkens;
- indien het bloed dat gebruikt wordt als grondstof afkomstig is van
varkens geslacht in een andere lidstaat:
• op basis van de regelgeving indien de landen van herkomst van de
varkens vermeld zijn als vrij in hun geheel van de ziekte van
Aujeszky in bijlage I van beslissing 2008/185/EG,
• op basis van de regelgeving en van de verklaring van de bevoegde
overheid van de betrokken lidstaat als de landen van herkomst
van de varkens vermeld in de verklaring niet als vrij in hun geheel
van de ziekte van Aujeszky zijn vermeld in bijlage I van beslissing
2008/185/EG, of er helemaal niet vermeld zijn;
Punten 6.3.4 tot 6.3.6 : deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis
van de wetgeving.
Punt 6.4 : deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De operator
moet de nodige bewijzen voorleggen.
Punt 6.5 : deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de erkenning
van de operator en van de wetgeving.
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Punten 6.6 en 6.7 : deze verklaringen kunnen worden ondertekend na controle.
Punt 6.8 : de zending moet verzegeld zijn door middel van een FAVV-zegel of
met een zegel van de operator, voor zover deze laatste aangebracht werd onder
supervisie van een FAVV-medewerker.
Het zegelnummer moet vermeld worden op het certificaat (punt 5.8).

