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ALGEMEEN – PRODUCTEN VAN PLUIMVEE – AVIAIRE INFLUENZA
Newsflash 2020/91 vervangt newsflash 2020/89 van 11/12/2020.
Rekening houdend met de uitbraak van hoogpathogene (HPAI) en/of laagpathogene (type H5
of H7) aviaire influenza in België en met het oog op het faciliteren van de doorstroming van
informatie betreffende de herkomst van het pluimvee / de eieren door de voedselketen en dus het
faciliteren van de certificering voor export van producten die ervan afgeleid zijn, wordt de preattestatie van producten afgeleid van pluimvee (vlees, eieren, vleesproducten, eiproducten)
opgelegd.
Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van volgende verklaring op het handelsdocument die
de goederen vergezelt wanneer ze een Belgische inrichting verlaten met bestemming een andere
Belgische inrichting:
Niet afkomstig uit een zone afgebakend omwille van AI
Of
Niet afkomstig uit een zone afgebakend omwille van HPAI
(indien het bedrijf gelegen is in een zone onderhevig aan restricties voor LPAI)
AI zelf wordt gezien als een uitbraak van Hoogpathogene Aviaire Influenza of Laagpathogene
Aviaire influenza van het type H5 of H7.
Deze

verklaring

kan

door

een

operator

worden

aangebracht

op

basis

van

traceerbaarheidsinformatie waarover hij beschikt, of indien de grondstoffen die hij ontvangen heeft
en die hij voor het vervaardigen van zijn producten heeft gebruikt, zelf vergezeld waren van een
handelsdocument met een dergelijke pre-attestatie.
Op basis van deze pre-attestatie kan een operator bepalen of hij de grondstoffen die hij heeft
ontvangen kan gebruiken voor het vervaardigen van producten voor een bepaalde bestemming
(zie exportcertificaten voor de beperkende voorwaarden die bepaalde landen toepassen
betreffende aviaire influenza). Tevens kan een certificeerder controleren of de goederen voor
export aan de eisen van het land van bestemming voldoen voor dit punt.
Een operator kan er echter voor kiezen om, als alternatief voor deze pre-attestatie, de
traceringsgegevens tot aan de pluimveebedrijven voor te leggen.

Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit
van ons voedsel, ter
bescherming van de
gezondheid van
mens, dier en plant.
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