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I. Toepassingsgebied
Productomschrijving
Gezouten huiden afkomstig van
runderen

GN-code
4101

Land
India

II. Niet onderhandeld certificaat
Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.PFF.IN.07.01

Gezondheidscertificaat voor
gezouten huiden van runderen voor export van België naar India

3 blz.

III. Certificeringsvoorwaarden
Gezondheidscertificaat voor gezouten huiden van runderen voor export van België naar India

1. Het hierboven vermelde certificaat werd opgesteld op basis van de wetgeving van de
bevoegde autoriteit van India (http://aqcsindia.gov.in/Sanitary-requirement-veterinary-healthcertificate-import-various-livestock-products.html). Het werd niet met de bevoegde autoriteit
van India onderhandeld en is dus niet gevalideerd door deze autoriteit.
2. Het certificaat EX.PFF.IN.06.01 kan enkel afgeleverd worden voor gezouten huiden afkomstig
van runderen die één van de behandelingen in punt 2.3 hebben ondergaan. Voor uitvoer van
gezouten huiden afkomstig van schapen en/of geiten, dient de operator de LCE te
contacteren. Voor afgewerkt leder is volgens informatie van de bevoegde overheid van India
geen gezondheidscertificaat vereist.
3. Verklaring 2.1. impliceert dat de huiden niet mogen afkomstig zijn van dieren die afkomstig zijn
van inrichtingen die onder quarantaine staan voor controle van miltvuur.
Voor huiden die afkomstig zijn van runderen die in een Belgisch slachthuis werden geslacht,
kan de verklaring ondertekend worden op basis van de zoösanitaire toestand in België i.v.m.
miltvuur en de EU wetgeving die een gezondheidscertificaat oplegt voor intracommunautair
transport van levende dieren. De zoösanitaire toestand i.v.m. miltvuur in België kan
geverifieerd worden op de website van de OIE. In geval van een vaststelling van miltvuur in
België, zullen bijkomende voorwaarden voor de export worden vastgelegd.
Voor huiden die afkomstig zijn van runderen die in een slachthuis gelegen in een andere EUlidstaat werden geslacht, is een pre-exportcertificaat vereist waarin verklaring 2.1 is
opgenomen.
Indien de huiden niet rechtstreeks vanuit het slachthuis worden geëxporteerd, dient de
operator aan de hand van een kopie van het handelsdocument aan te tonen van welk
slachthuis de huiden afkomstig zijn.
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4. Verklaring 2.2. betekent dat de huiden afkomstig moeten zijn van dieren die in een slachthuis
werden geslacht en die behoren tot categorie 3- materiaal zoals beschreven in artikel 10,b, iii
van verordening (EG) nr. 1069/2009. De operator dient aan de certificerende agent aan te
tonen dat aan deze vereiste is voldaan. Indien de huiden niet rechtstreeks vanuit het
slachthuis worden geëxporteerd, dient de operator een kopie van het handelsdocument voor
te leggen dat de goederen vergezelde vanuit het slachthuis waarop onder punt I.31 de
categorie van de dierlijke bijproducten dient te zijn gespecifieerd.
5. De wetgeving van de bevoegde overheid van India (zie link punt 1 van deze IB) schrijft voor
dat de huiden gedurende ten minste 28 dagen moeten behandeld zijn met zeezout
(natriumchloride) dat 2% soda (natriumcarbonaat - Na2CO3) bevat. Op vraag van een
Belgische operator werd een tweede optie voorzien in punt 2.3. van het certificaat. waarin
vermeld wordt dat deze behandeling bekomen wordt bij aankomst van de huiden in India (in
plaats van op het moment van certificering). De selectie van deze tweede optie is op eigen
risico van de operator.
De operator dient aan de certificerende agent aan te tonen dat de huiden één van de twee
behandelingen hebben ondergaan zoals beschreven onder punt 2.3. van het certificaat.
Indien de behandeling niet gebeurt bij de inrichting van waaruit de huiden worden
geëxporteerd, dient de operator een kopie van het handelsdocument voor te leggen dat de
goederen vergezelde vanuit het bedrijf dat de huiden heeft behandeld waarop onder punt I.31
de soort behandeling dient te zijn aangegeven.
Indien de tweede optie van toepassing is en de behandeling van de huiden volledig of
gedeeltelijk gebeurt tijdens het vervoer per schip, dient de operator aan de certificerende
agent ook een verklaring op erewoord van de vervoerder voor te leggen die garandeert dat de
huiden bij aankomst de vereiste behandeling hebben ondergaan (gezouten gedurende 28
dagen met zeezout dat 2% natriumcarbonaat bevat).
Gezien de behandeling strikter is dan de behandeling voorzien in de EU wetgeving, dient
indien de behandeling plaatsvond in een andere lidstaat een certificaat van de bevoegde
autoriteit van de betrokken lidstaat worden voorgelegd.
6.

Verklaringen 2.4. en 2.5. kunnen ondertekend worden voor huiden die afkomstig zijn van een
inrichting die geregistreerd is overeenkomstig artikel 23 van verordening (EG) nr. 1069/2009.
De lijsten kunnen geconsulteerd worden op de website van het FAVV. De lijsten van
inrichtingen van andere EU lidstaten kunnen geconsulteerd worden via volgende link van de
Europese Commissie. Voor huiden die gezouten zijn in een inrichting in een andere EUlidstaat en die niet op de bovenvermelde lijsten staan, dient de operator een
pre-exportcertificaat voor te leggen van de bevoegde overheid van de EU-lidstaat dat
verklaringen 2.4. en 2.5. bevat.
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