PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR HUMANE
CONSUMPTIE

I.

IB.MK.NN.01.01
Mei 2019

Noord-Macedonië

Toepassingsgebied

Productomschrijving
Gelatine
Lege capsules
vervaardigd van gelatine

GN-Code
3503

Land
Noord-Macedonië

II. Bilateraal certificaat
Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTP.MK.NN.01.01 Veterinair gezondheidscertificaat voor gelatine
bestemd voor humane consumptie voor
verzending naar de Republiek Noord-Macedonië

3 blz.

Het bovenvermelde certificaat is een model ter beschikkling gesteld door de
overheid van het land van bestemming. De operator moet controleren dat het
nog altijd van toepassing is. Het FAVV zal niet verantwoordelijk gehouden
kunnen worden voor geblokkeerde zendingen gelinkt aan het gebruik van een
verouderde versie van het certificaat.
Voor de certificering dient de Engelstalige versie van het certificaat gebruikt te
worden. Een vertaling naar het Nederlands wordt ter beschikking gesteld om
het begrijpen van de van toepassing zijnde sanitaire eisen te vergemakkelijken.

III. Algemene voorwaarden
Erkenning voor export naar Noord-Macedonië
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Noord-Macedonië is
niet nodig voor de export van gelatine bestemd voor humane consumptie.

Producten waarvoor het certificaat moet worden gebruikt
Het bovenvermelde certificaat moet zendingen vergezellen van
- gelatine bestemd voor humane consumptie,
- lege capsules gemaakt van gelatine bestemd voor humane consumptie.

1/4

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR HUMANE
CONSUMPTIE

IB.MK.NN.01.01
Mei 2019

Noord-Macedonië

IV. Specifieke voorwaarden
Diersoort van oorsprong en aard van de grondstoffen
De operator die de gelatine / gelatinecapsules uitvoert, moet de nodige
bewijsstukken kunnen aanleveren ten opzichte van:
- de diersoort waarvan de gelatine is afgeleid,
- de aard van de grondstoffen waarvan de gelatine is afgeleid (huiden en
vellen / andere).
Indien de operator die de gelatine / gelatinecapsules uitvoert de gelatine ook zelf
vervaardigt, dan zijn de bewijsstukken die ter beschikking moeten worden
gesteld de volgende:
- technische fiche van het uitgevoerde product,
- productieproces van de gelatine en het uitgevoerde product.
Indien de operator die de gelatine / gelatinecapsules uitvoert de gelatine niet zelf
vervaardigt, dan zijn de bewijsstukken die ter beschikking moeten worden
gesteld de volgende:
- indien de gelatine is ingevoerd door de operator die de gelatine /
gelatinecapsules uitvoert: EU-importcertificaat;
- indien de gelatine geproduceerd of geïmporteerd wordt door een andere
operator gevestigd in België: pre-attestatie afgeleverd door deze
Belgische operator (zie verder);
- indien de gelatine geproduceerd of geïmporteerd wordt door een andere
operator gevestigd in een andere lidstaat (LS): pre-certificaat afgeleverd
door bevoegde overheid die toezicht houdt op de operator gevestigd in
een andere LS (zie verder).

Pre-attestatie en pre-certificatie
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie RI.AA.PA-PC inzake preattestatie en pre-certificatie (gepubliceerd om de website van het FAVV, onder
het hoofdstuk ‘Algemene documenten voor export naar derde landen’) zijn van
toepassing.
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot
de verantwoordelijkheid van de operatoren.
A. Pre-certificering
Het pre-certificaat dat afgeleverd is door de bevoegde overheid van een andere
lidstaat, moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden
voor certificatie bestemd voor Macedonië.
The gelatin, part of the batch with number ………………………:
- has been produced in establishment with approval number …………............
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has been obtained from animals from the following species: …………………
has been obtained from the following raw materials: hides and skin / other
raw materials (1).

delete as appropriate

B. Pre-attesteren
Voor zover een operator over de relevante informatie inzake de diersoort en de
aard van de grondstoffen waarvan de gelatine is afgeleid (ofwel omdat hij het
zelf vervaardigt, ofwel onder de vorm van een pre-attestatie afgeleverd door
een andere Belgische operator, ofwel onder de vorm van een pre-certificaat
afgeleverd door de bevoegde overheid van een ander LS), dan mag hij de
gelatine pre-attesteren voor Macedonië.
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van
de inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument.

De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: MK.
Diersoort waarvan de gelatine is afgeleid: …………………..
Aard van de gebruikte grondstoffen: huiden / vellen / andere

(1)

Naam van de verantwoordelijke:
Datum en handtekening van de verantwoordelijke:
(1)

schrappen wat niet van toepassing is

V. Certificeringsvoorwaarden
Punt I.18: het is het eindproduct dat moet worden beschreven. In de beschrijving
van het uitgevoerde product moet de diersoort van oorsprong worden vermeld.
- Voorbeeld in geval van uitvoer van gelatine: “gelatine van porcine
oorsprong / gelatine from porcine origin”.
- Voorbeeld in geval van uitvoer van gelatinecapsules: “capsules uit
gelatine van boviene oorsprong / capsules of gelatine from bovine origin”
Punt I.28: in de kolom “manufacturing plant” moet de erkenningsnummer
worden vermeld van het bedrijf waar de gelatine vervaardigd werd. In geval van
uitvoer van gelatinecapsules, moet het bedrijf die de caspules vervaardigt dus
niet worden vermeld (die wordt in punt I.11 vermeld), maar wel het bedrijf dat de
gelatine geproduceerd heeft waarvan de capsules vervaardigd worden.
Zie het EU-importcertificaat of pre-certificaat wanneer nodig.
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Punt II.1, 1ste tot en met 4de streepjes: deze punten mogen worden ondertekend
op basis van de Europese regelgeving.
Punt II.1, 5de streepje: de diersoort controleren, waarvan de gelatine afgeleid is
(zie pre-attestatie / pre-certificaat / EU-importcertificaat om dit te controleren,
wanneer nodig).
- Voor gelatine afgeleid van andere diersoorten dan runderen, schapen of
geiten, kan dit punt worden geschrapt.
- Voor gelatine afgeleid van runderen, schapen of geiten, kan dit punt
worden ondertekend op basis van Europese regelgeving.
Punt II.1, 6de streepje: de diersoort controleren, waarvan de gelatine afgeleid is,
en de aard van de grondstoffen (zie pre-attestatie / pre-certificaat / EUimportcertificaat om dit te controleren, wanneer nodig).
- Voor gelatine afgeleid van andere diersoorten dan runderen, schapen of
geiten, kan dit punt worden geschrapt.
- Voor gelatine afgeleid van runderen, schapen of geiten, en vervaardigd
van huiden en vellen, kan dit punt worden geschrapt.
- Voor gelatine afgeleid van runderen, schapen of geiten, en vervaardigd
van andere grondstoffen dan huiden en vellen, kan dit punt worden
ondertekend op basis van Europese regelgeving.
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