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Veterinair certificaat voor de uitvoer van vers
bevroren varkensvlees vrijgesteld van bijkomende
behandeling naar Zuid-Afrika

5 blz.

Opgelet !!!!
Aangezien Zuid-Afrika de eisen unilateraal kan aanpassen, dient de operator er zich
van te vergewissen dat de bevoegde overheid van Zuid-Afrika het model van certificaat
aanvaardt.
Indien dit niet het geval is, moet er contact opgenomen worden met het FAVV, en moet
de uitvoer uitgesteld worden. Indien dit niet wordt gedaan, kan het FAVV niet
verantwoordelijk gehouden worden in geval de zending geblokkeerd geraakt.

III.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit certificaat dient gebruikt te worden wanneer de geëxporteerde producten behoren
tot de lijst van producten die vrijgesteld zijn van bijkomende behandeling.
Deze lijst is terug te vinden in de bijlage van het huidige certificaat. Deze bijlage moet
bij met het certificaat gevoegd worden en het certificaat te allen tijde vergezellen. Zie
de website van het FAVV voor deze bijlage.

Erkenning voor export naar Zuid-Afrika:
Zuid-Afrika hanteert een gesloten-lijstsysteem.
Inrichtingen, met uitzondering van koel- en vrieshuizen, die bovenvermelde producten
wensen te exporteren moeten bij de bevoegde overheid van Zuid-Afrika erkend zijn
voor export naar Zuid-Afrika.
Aanvragen voor export naar Zuid-Afrika moeten gebeuren volgens de algemene
procedure aan de hand van het aanvraagformulier.
http://www.favv.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
Het Hoofdbestuur zorgt voor het afhandelen van de erkenningsaanvraag door de
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Zuid-Afrikaanse veterinaire dienst. Dit kan meerdere weken in beslag nemen. De
erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het
Hoofdbestuur.
Voor koel- en vrieshuizen dient geen erkenningaanvraag te gebeuren .

Kanalisatie:
Vermits Zuid-Afrika werkt met een gesloten-lijstsysteem, dient de operator de
kanalisatie van de producten voor export naar Zuid-Afrika te garanderen.
Deze kanalisatie moet worden toegepast tussen en binnen de inrichtingen:
• tussen alle inrichtingen die naar Zuid-Afrika exporteren, erkend of niet
(zoals koel- en vrieshuizen),
• binnen elke inrichting die erkend is voor export naar Zuid-Afrika.
De kanalisatie tussen inrichtingen dient te worden gegarandeerd op basis van een preattestatie op het handelsdocument. Een pre-attestatie kan enkel worden opgesteld
door inrichtingen die erkend zijn voor export naar Zuid-Afrika.
Deze pre-attestatie houdt in dat de verantwoordelijke van de voorgaande inrichting
onderstaande verklaring opneemt in het handelsdocument dat voor de volgende
inrichting bestemd is:
Het vers vlees komt uit een inrichting die erkend is voor de export naar Zuid-Afrika.
Naam van de verantwoordelijke:
Datum + handtekening van de verantwoordelijke:
De kanalisatie binnen een inrichting houdt in dat de karkassen/vers vlees niet in
contact komen met karkassen/vers vlees die niet geschikt zijn voor export naar ZuidAfrika.
De exploitant van een slachthuis/uitsnijderij dient een specifiek register bij te houden
met de gegevens over de kanalisatie.
De koel- en vrieshuizen dienen niet erkend te zijn voor export naar Zuid-Afrika, maar
dienen zich te bevoorraden vanuit inrichtingen die erkend zijn voor export naar ZuidAfrika.
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SPECIFIEKE VOORWAARDEN

VKI voorwaarden:
De dieren, waarvan het vlees afkomstig is, moeten voldoen aan de exportvoorwaarden
voor Zuid-Afrika.
http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dieren/vki/varkens/
De sanitair verantwoordelijke van het bedrijf, waarvan de dieren geslacht worden met
het oog op export naar Zuid-Afrika, garandeert dat de dieren voldoen aan de deze
exportvoorwaarden aan de hand van het formulier “Voedselketeninformatie varkens –
VKI”. Dit document begeleidt de dieren tot aan het slachthuis, waar het behouden
wordt.
Na het slachthuis kan gegarandeerd worden dat er voldaan wordt aan de specifieke
voorwaarden voor Zuid-Afrika aan de hand van het handelsdocument, waarop de
bovenvermelde verklaring opgenomen is. De doorstroming van dit documenten (VKI
of handelsdocument) door de productieketen behoort tot de verantwoordelijkheid van
de exploitanten.
De certificerende agent controleert het document dat van toepassing is (VKI of
handelsdocument afhankelijk van de inrichting waaruit hij certificeert), neemt een kopie
en voegt deze na ondertekening toe aan zijn persoonlijk certificatieregister. Het
document (VKI of handelsdocument) gaat dus geenszins mee met de zending.
Het sanitaire statuut van het mestbedrijf (o.a. Aujeszky, klassieke varkenspest) kan
steeds geraadpleegd worden via Sanitrace.

Aard van de deelstukken die mogen geëxporteerd worden
In het kader van de implementatie van maatregelen bestemd om het risico van
introductie van PRRS te verminderen, mogen alleen maar specifieke deelstukken van
varkensvlees naar Zuid-Afrika uitgevoerd worden en vrijgesteld zijn van verdere
behandeling bij aankomst. Gezien de eis op de overeenkomst tussen de uitgevoerde
deelstukken en de anatomische beschrijvingen gespecificeerd in het import-permit is
het noodzakelijk dat de operator over een inrichtingsprocedure beschikt op basis
waarvan kan worden aangetoond dat aan deze overeenkomst is voldaan.
De operator die deelstukken van varkensvlees vrijgesteld van bijkomende behandeling
naar Zuid-Afrika wenst te exporteren moet derhalve voldoen aan de inhoud van de
geldende versie van het document dat ter verduidelijking werd opgesteld door FEBEV
(Federatie van het Belgisch vlees vzw) en werd goedgekeurd door het FAVV:
- Guidelines for export of pork meat to South-Africa
Dit document wordt gepubliceerd op de website van het FAVV www.favv.be.
De inrichtingsprocedure moet tevens de volgende elementen bevatten:
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Correct naleven van de anatomische beschrijvingen zoals opgenomen op het
import-permit;
Controles door het bedrijf;
De acties bij tekortkomingen: de operator dient een procedure voor
corrigerende maatregelen en correctieve acties te voorzien in het ACS. De
operator beschrijft in deze procedure de correctieve acties die in voorkomend
geval moeten geregistreerd worden. De exploitant beschrijft in deze procedure
tevens de manier waarop corrigerende maatregelen (om herhaling van de nonconformiteit de vermijden) worden genomen en zorgt ervoor dat de corrigerende
maatregelen in voorkomend geval gedocumenteerd worden en leiden tot een
aanpassing van het ACS.

Uitvoer van deelstukken vrijgesteld van bijkomende behandeling mag enkel gebeuren
indien de inrichting beschikt over een volwaardige inrichtingsprocedure die in het ACSsysteem van de inrichting is opgenomen.

Etikettering :
De etiketten van verpakt vlees dienen volgende gegevens te bevatten in de Engelse
taal:
- de productiedatum

Slachtdatum
Het uitgevoerde vlees dient geslacht te zijn na de datum dat de veterinaire
gezondheidsprotocollen voor de uitvoer van varkensvlees naar Zuid-Afrika
gefinaliseerd werden.
Het uitgevoerde vlees dient bijgevolg geslacht te zijn op of na 23 februari 2022.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punt 1.23.: de code die in de kolom “snijcode” vermeld moet worden, is de code die
in de derde kolom van de tabel in de “bijlage” van het certificaat voor het uitgevoerde
product vermeld staat (zie de website van het FAVV voor deze bijlage).
Punt 2.1.: deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de
dierziektestatus van de vermelde ziektes op de website van het FAVV.
Punt 2.2.5.: deze verklaring mag worden afgegeven bij afwezigheid van een epidemie.
Punt 2.4.2.: deze verklaring mag worden afgegeven wanneer het (de) betrokken
bedrijf(ven) op de gesloten lijst van erkende bedrijven voor export naar Zuid-Afrika
staat (staan).
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Punt 2.9.: de verschillende stempels die voorkomen op de karkassen, delen en
verpakkingen moeten worden getekend op de keerzijde van bladzijde FAVV-AFSCA
3/4 van het certificaat.
Punt 2.13.: er dient één van de drie opties gekozen te worden, afhankelijk van de
temperatuur waarbij het vlees is opgeslagen, de duur van opslag voor transport en de
aan- of afwezigheid van een thermograaf in de container.
- Indien de container niet uitgerust is met een thermograaf is punt 2.13.1 of punt
2.13.2 van toepassing afhankelijk van de temperatuur waarbij het vlees is
opgeslagen. Het vlees dient voor transport bewaard te zijn gedurende de
periode die in de betreffende punten vermeld wordt.
- Indien de container uitgerust is met een thermograaf is punt 2.13.3 van
toepassing. De duur van het transport mag in dit geval mee in rekening
gebracht worden voor de totale opslagperiode (30 dagen indien bewaard bij 25°C en 35 dagen indien bewaard bij -18°C). Op het certificaat wordt het
aantal dagen vermeld dat het vlees ononderbroken bewaard werd bij -25°C/18°C alvorens transport naar Zuid-Afrika. Na toevoegen van de transporttijd
dient de totale opslagperiode minimum 30/35 dagen te bedragen.
Punt 2.15.: deze verklaring mag worden afgegeven op voorwaarde dat
- aan de voorwaarden met betrekking tot de aard van de uitgevoerde
deelstukken, die in de algemene voorwaarden beschreven zijn, wordt
voldaan, en
- de operator een schriftelijke verklaring verstrekt waarin beschreven is dat het
geëxporteerde product behoort tot een van de categorieën vermeld in de
bijlage van het certificaat.
De bijlage aan het certificaat dient ook ingevuld, ondertekend en bijgevoegd te worden.
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