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Titel van het certificaat
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Veterinair certificaat voor de uitvoer van vlees van
als huisdier gehouden varkens

III.

4 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gevallen waarin het certificaat mag worden gebruikt
Dit certificaat mag worden gebruikt om varkensvlees naar derde landen te versturen,
op voorwaarde dat:
- het derde land van bestemming dit certificaat aanvaardt (al dan niet in het
kader van een bilaterale overeenkomst), EN
- er geen specifiek bilateraal certificaat overeengekomen is met het derde land
van bestemming.
Let op: indien het algemeen certificaat voor de export van varkensvlees gebruikt
wordt in het kader van een bilaterale overeenkomst met een derde land, dan dient de
instructiebundel specifiek voor dit derde land gevolgd te worden en is deze algemene
instructiebundel niet van toepassing.
Informatie waarvoor het FAVV niet verantwoordelijk is
Aan het einde van het certificaat, helemaal onderaan, is een vakje voorzien waarin
de operator de informatie met betrekking tot de kredietbrieven of het nummer van de
invoervergunning kan toevoegen. Het FAVV is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze informatie.
Opgelet!!!
Enkel het nummer van de invoervergunning of de referenties van de kredietbrief
mogen worden toegevoegd in dit vakje. Het FAVV zal geen enkele andere informatie
accepteren in dit vakje.
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Algemene eisen
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).
Punten 2 en 3: deze verklaringen mogen gecertificeerd worden op basis van de
nationale en Europese regelgeving.
Aanvullende garanties
In het certificaat is de mogelijkheid voorzien om aanvullende garanties toe te voegen.
De aanvullende garanties dienen afkomstig te zijn van de bevoegde overheid van het
land van bestemming en de operator dient dit te bewijzen aan de hand van een
officieel document van de betrokken bevoegde overheid.
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