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III.

3 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Oekraïne
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Oekraïne is niet nodig voor
de export van eiproducten.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Sanitair statuut van het land / de zone van oorsprong van de eieren >< thermische
behandeling
De uitgevoerde producten moeten:
- hetzij vervaardigd zijn van eieren afkomstig uit een land / zone vrij van hoog
pathogene aviaire influenza (HPAI) en van de ziekte van Newcastle (NCD);
- hetzij onderworpen zijn aan één van de in het certificaat vermelde thermische
behandelingen (deze zijn gelijkaardig aan de behandelingen die voorzien
zijn door de Gedelegeerde Verordening 2020/687 – bijlage VII);
- hetzij vervaardigd zijn van eiproducten die aan één van de bovenvermelde
criteria voldoen.
Bewijzen moeten worden voorgelegd door de operator om aan te tonen dat er voldaan
is aan deze eis.
Indien de uitvoerende inrichting in België verse eieren ontvangt die gebruikt worden in
de productie van het finaal uit te voeren eiproduct, dan moet de operator:
- kunnen aantonen dat het product werd onderworpen aan één van de in het
certificaat vermelde thermische behandelingen, OF
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de traceerbaarheid van de eieren kunnen voorleggen (de operator wordt
aangeraden om op voorhand te controleren dat hij zich bevoorraadt met eieren
afkomstig uit bedrijven gelegen in een land / zone met het vereiste sanitair
statuut), EN
o indien de eieren afkomstig zijn uit België of een andere lidstaat (LS) vrij
van HPAI en NCD zijn er geen andere documenten nodig;
o indien de eieren afkomstig zijn van een LS niet vrij van HPAI en/of NCD
moet de operator ook beschikken over een pre-certificaat voor de eieren,
afgeleverd door de overheid van de LS waar de eieren geproduceerd
werden (zie verder).

Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten ontvangt die gebruikt worden in
de productie van het finaal uit te voeren eiproduct, dan moet de operator:
- kunnen aantonen dat het product werd onderworpen aan één van de in het
certificaat vermelde thermische behandelingen, OF
- beschikken over:
o indien het als grondstof gebruikte eiproduct vervaardigd werd in België:
een pre-attestatie afgeleverd door de inrichting die het als grondstof
gebruikte eiproduct geproduceerd heeft;
o indien het als grondstof gebruikte eiproduct vervaardigd werd in een
andere LS: een pre-certificaat voor het als grondstof gebruikte eiproduct,
afgeleverd door de overheid van de LS waar de producent van de
eiproducten gevestigd is (zie verder).
Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten uitvoert, die vervaardigd zijn in
een andere LS, dan moet de operator beschikken over een pre-certificaat voor het uit
te voeren eiproduct, afgeleverd door de overheid van de LS waar de producent van de
eiproducten gevestigd is (zie verder).

Voor eiproducten vervaardigd in België van verse eieren moet de eiproductenfabricant:
- kunnen aantonen dat het product gedurende het productieproces werd
onderworpen aan één van de in het certificaat vermelde thermische
behandelingen, OF
- de traceerbaarheid van de eieren kunnen aantonen, aan de hand van:
o Belgische eieren: simpele traceerbaarheid
o eieren uit andere LS: simpele traceerbaarheid vergezeld van een
vermelding met betrekking tot de herkomst van de eieren, op het
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de
hoofding van de inrichting die afgeleverd is door de voor het
ophalen van eieren geregistreerde operator van de andere LS.
Voor eiproducten die vervaardigd zijn in België van eiproducten moet de
operator die de eiproducten gebruikt/verwerkt:
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kunnen aantonen dat het product werd onderworpen gedurende het
productieproces aan één van de in het certificaat vermelde thermische
behandelingen, OF
kunnen aantonen dat de grondstoffen op basis van ei die gebruikt werden
voldoen aan de eisen, aan de hand van:
o eiproducten vervaardigd in België: een pre-attestatie afgeleverd door de
fabrikant van de eiproducten die als grondstof gebruikt werden,
o eiproducten vervaardigd in een andere LS: een vermelding met
betrekking tot de herkomst van de eieren of de htermische
behandeling van de eiproducten, op het handelsdocument / de
leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting, die
afgeleverd is door de voor de productie van eiproducten erkende
operator van de andere LS.

Voor eiproducten vervaardigd in andere LS en vervolgens uitgevoerd vanuit België
moet de operator die de eiproducten uitvoert, beschikken over de volgende
bewijsstukken: een vermelding met betrekking tot de herkomst van de eieren of
de thermische behandeling van de eiproducten, opgenomen op het
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van de
inrichting die afgeleverd is door de voor de productie van eiproducten erkende
operator van de andere LS.
Het voldoen aan de eisen betreffende de herkomst van de eieren / thermische
behandeling kunnen deze operatoren, op basis van voorgenoemde
bewijsstukken, nadien verder doorgeven in de voedselketen aan de hand van
een pre-attestatie op een handelsdocument. Een dergelijke pre-attestatie kan
dan bij certificering voorgelegd worden als bewijsstuk door een operator verder
in de voedselketen.
Voor wat betreft de werkwijze betreffende pre-attestatie en vermeldingen op het
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van de
inrichting, zie punt VI van deze instructie.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Het certificaat is beschikbaar op de Europese certificeringswebsite “TRACES NT”.
Verdere details en instructies omtrent het gebruik van TRACES NT zijn
beschikbaar op de website van het FAVV.
Het certificaat moet in het Oekraïens en in de moedertaal van de operator ingevuld,
ondertekend en afgeleverd worden, en moet de zending vergezellen. Beide taalversies
zijn beschikbaar op de Traces-website.

3/9

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR HUMANE
CONSUMPTIE

IB.UA.Traces.02
December 2021

OEKRAÏNE

Punten II.1.1 en II.1.2: om uitgevoerd te kunnen worden moet het eiproduct voldoen
aan ofwel punt II.1.1, ofwel aan een van de twee opties van punt II.1.2. Het / de niet
van toepassing zijnde punt / optie moet worden geschrapt.
Punt II.1.1: dit punt kan enkel worden ondertekend indien het land van oorsprong van
de eieren vrij is van HPAI.
- Indien de uitvoerende inrichting in België verse eieren ontvangt die gebruikt
worden in de productie van het finaal uit te voeren eiproduct:
o de operator legt de traceerbaarheid van de eieren voor aan de
certificerende agent;
o de certificerende agent controleert het sanitair statuut inzake HPAI van
het (de) land(en) waarvan de eieren afkomstig zijn (op de website van
het FAVV indien het België betreft, op de website van de OIE indien het
een ander LS betreft).
- Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten vervaardigd in België
ontvangt, die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te voeren
eiproduct, moet de operator beschikken over een pre-attestatie voor het als
grondstof gebruikte eiproduct (zie punt IV. van deze instructie).
- Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten, vervaardigd in een
andere LS ontvangt, die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te
voeren eiproduct, moet de operator beschikken over een vermeldingen op het
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van
de inrichting voor het als grondstof gebruikte eiproduct (zie punt IV van deze
instructie).
- Indien het uitgevoerde eiproduct vervaardigd werd in een ander LS, moet de
operator beschikken over een vermeldingen op het handelsdocument / de
leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting voor het
eiproduct in kwestie (zie punt IV van deze instructie).
Punt II.1.2, 1ste optie: deze optie moet worden ondertekend indien het land van
oorsprong van de eieren niet vrij is van HPAI, en er genoeg garanties aanwezig zijn
inzake het sanitaire statuut van de zone van oorsprong van de eieren.
De certificerende agent controleert de documenten die ter beschikking worden gesteld
door de operator en vergewist zich ervan dat ze de eisen inzake HPAI wel degelijk
dekken.
De documenten die ter beschikking moeten worden gesteld door de operator zijn de
volgende.
- Indien de uitvoerende inrichting in België eieren, gelegd in België ontvangt, die
gebruikt worden in de productie van het finaal uit te voeren eiproduct:
o de operator legt de traceerbaarheid van de eieren voor aan de
certificerende agent;
o de certificerende agent controleert dat de bedrijven waarvan de eieren
afkomstig zijn niet gelegen zijn in een zone onderworpen aan restricties
omwille van HPAI.
- Indien de uitvoerende inrichting in België eieren, gelegd in andere LS ontvangt,
die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te voeren eiproduct, moet
de operator beschikken over een vermeldingen op het handelsdocument /
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de leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting voor de
als grondstof gebruikte verse eieren (zie punt IV van deze instructie).
Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten, vervaardigd in België
ontvangt, die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te voeren
eiproduct, moet de operator beschikken over een pre-attestatie voor het als
grondstof gebruikte eiproduct (zie punt IV. van deze instructie).
Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten, vervaardigd in een
andere LS ontvangt, die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te
voeren eiproduct, moet de operator beschikken over een vermeldingen op het
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van
de inrichting voor het als grondstof gebruikte eiproduct (zie punt IV van deze
instructie).
Indien het uitgevoerde eiproduct vervaardigd werd in een ander LS, moet de
operator beschikken over een vermeldingen op het handelsdocument / de
leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting voor het
eiproduct in kwestie (zie punt IV van deze instructie).

Punt II.1.2, 2de optie: deze optie
- mag worden ondertekend indien het uitgevoerde eiproduct of de grondstoffen
waarvan het vervaardigd werd voldoen aan de eisen inzake thermische
behandeling, wat het HPAI status van het land van oorsprong van de eieren ook
is,
- moet worden ondertekend indien het land van oorsprong van de eieren niet vrij
is van HPAI, en er niet genoeg garanties aanwezig zijn inzake het sanitaire
statuut van de zone van oorsprong van de eieren.
De certificerende agent controleert de garanties inzake thermische behandeling op de
documenten die ter beschikking worden gesteld door de operator. Hij behoudt enkel
de relevante thermische behandeling op het certificaat, en schrapt de andere.
De documenten die ter beschikking moeten worden gesteld door de operator zijn de
volgende:
- Indien de uitvoerende inrichting in België verse eieren ontvangt die gebruikt
worden in de productie van het finaal uit te voeren eiproduct, legt de operator
de bewijsstukken inzake de door hem toegepaste thermische behandeling voor;
- Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten, vervaardigd in België
ontvangt, die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te voeren
eiproduct, moet de operator beschikken over een pre-attestatie voor het als
grondstof gebruikte eiproduct (zie punt IV. van deze instructie);
- Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten, vervaardigd in een
andere LS ontvangt, die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te
voeren eiproduct, moet de operator beschikken over een vermeldingen op het
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van
de inrichting voor het als grondstof gebruikte eiproduct (zie punt IV van deze
instructie);
- Indien het uitgevoerde eiproduct vervaardigd werd in een ander LS, moet de
operator beschikken over een vermeldingen op het handelsdocument / de
leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting voor het
uitgevoerde eiproduct (zie punt IV van deze instructie).
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Punt II.1.3: om uitgevoerd te kunnen worden moet het eiproduct voldoen aan een van
de twee mogelijke opties van punt II.1.3. De niet van toepassing zijnde optie moet
worden geschrapt.
Punt II.1.3, 1ste optie: deze optie kan enkel worden ondertekend indien het land / de
zone van oorsprong van de eieren vrij is van NCD, en er genoeg garanties aanwezig
zijn inzake het sanitaire statuut van het land / de zone van oorsprong van de eieren.
De certificerende agent controleert de documenten die ter beschikking worden gesteld
door de operator et vergewist zich ervan dat ze de eisen inzake NCD wel degelijk
dekken.
De documenten die ter beschikking moeten worden gesteld door de operator zijn de
volgende:
- Indien de uitvoerende inrichting in België eieren, gelegd in België ontvangt, die
gebruikt worden in de productie van het finaal uit te voeren eiproduct:
o de operator legt de traceerbaarheid van de eieren voor aan de
certificerende agent;
o de certificerende agent controleert het sanitair statuut van België inzake
NCD, op de website van het FAVV;
o indien België vrij is van NCD kan de certificerende agent het punt
ondertekenen;
o indien België niet vrij is van NCD, controleert de certificerende agent dat
de bedrijven waarvan de eieren afkomstig zijn niet gelegen zijn in een
zone onderworpen aan restricties omwille van NCD.
- Indien de uitvoerende inrichting in België eieren, gelegd in een andere LS
ontvangt, die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te voeren
eiproduct:
o de operator legt de traceerbaarheid van de eieren voor aan de
certificerende agent;
o de certificerende agent controleert het sanitair statuut inzake NCD van
de LS waarvan de eieren afkomstig zijn, op de website van de OIE;
o indien deze LS vrij zijn van NCD kan de certificerende agent het punt
ondertekenen
o indien deze LS niet vrij zijn van NCD, moet de operator beschikken over
een vermeldingen op het handelsdocument / de leveringsbon / het
document met de hoofding van de inrichting voor de als grondstof
gebruikte verse eieren (zie punt IV van deze instructie).
- Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten, vervaardigd in België
ontvangt, die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te voeren
eiproduct, moet de operator beschikken over een pre-attestatie voor het als
grondstof gebruikte eiproduct (zie punt IV van deze instructie).
- Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten, vervaardigd in een
andere LS ontvangt, die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te
voeren eiproduct, moet de operator beschikken over een vermeldingen op het
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van
de inrichting voor het als grondstof gebruikte eiproduct (zie punt IV van deze
instructie).
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Indien het uitgevoerde eiproduct vervaardigd werd in een ander LS, moet de
operator beschikken over een vermeldingen op het handelsdocument / de
leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting voor het
uitgevoerde eiproduct (zie punt IV van deze instructie).

Punt II.1.3, 2de optie: deze optie
- mag worden ondertekend indien het uitgevoerde eiproduct of de grondstoffen
waarvan het vervaardigd werd voldoen aan de eisen inzake thermische
behandeling, wat het NCD status van het land van oorsprong van de eieren ook
is,
- moet worden ondertekend indien het land van oorsprong van de eieren niet vrij
is van NCD, en er niet genoeg garanties aanwezig zijn inzake het sanitaire
statuut van de zone van oorsprong van de eieren.
De certificerende agent controleert de garanties inzake thermische behandeling op de
documenten die ter beschikking worden gesteld door de operator. Hij behoudt enkel
de relevante thermische behandeling op het certificaat, en schrapt de andere.
De documenten die ter beschikking moeten worden gesteld door de operator zijn de
volgende;
- Indien de uitvoerende inrichting in België eieren ontvangt, die gebruikt worden
in de productie van het finaal uit te voeren eiproduct, legt de operator de
bewijsstukken inzake het door hem toegepaste thermische behandeling voor;
- Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten, vervaardigd in België
ontvangt, die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te voeren
eiproduct, moet de operator beschikken over een pre-attestatie voor het als
grondstof gebruikte eiproduct (zie punt IV. van deze instructie);
- Indien de uitvoerende inrichting in België eiproducten, vervaardigd in een
andere LS ontvangt, die gebruikt worden in de productie van het finaal uit te
voeren eiproduct, moet de operator beschikken over een vermeldingen op het
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van
de inrichting voor het als grondstof gebruikte eiproduct (zie punt IV van deze
instructie);
- Indien het uitgevoerde eiproduct vervaardigd werd in een ander LS, moet de
operator beschikken over een vermeldingen op het handelsdocument / de
leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting voor het
uitgevoerde eiproduct (zie punt IV van deze instructie).
Punt II.2: de verschillende verklaringen van dit punt kunnen op basis van de Europese
regelgeving worden ondertekend.

VI.

PRE-CERTIFICERING EN PRE-ATTESTATIE

De algemene voorwaarden omschreven in de instructie RI.AA.PA-PC met
betrekking tot pre-attestatie en pre-certificering zijn van toepassing (zie website
FAVV, onder het tabblad “Algemene documenten voor de export naar derde
landen”).
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Zoals beschreven in punt IV zijn uitgesloten van de verplichting tot pre-certificering:
- de eieren die worden opgehaald door een operator geregistreerd voor het
ophalen van eieren in een andere LS
- de eiproducten die worden vervaardigd door een operator erkend voor het
vervaardigen van eiproducten in een andere LS,
Deze producten mogen worden vergezeld van een vermelding afgeleverd door de
operator in kwestie op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de
hoofding van de inrichting, in plaats van gepre-certificeerd te zijn.
Het doorgeven van documenten door
verantwoordelijkheid van de operatoren.

de

productieketen

heen

is

de

Pre-attestatie
Wanneer een operator over het volgende beschikt:
- relevante informatie inzake de oorsprong van de eieren (op basis van de
traceerbaarheid van de eieren die hij gebruikt, of een pre-attestatie of een precertificaat), OF
- relevante informatie inzake de thermische behandeling waaraan een eiproduct
onderworpen werd (op basis van de productieproces die hij zelf toepast of een
pre-attestatie of een pre-certificaat), OF
- een pre-attestatie voor Oekraïne voor de grondstoffen die hij gebruikt,
die hem toelaten te weten dat de eieren of het eiproduct aan de Oekraïense sanitaire
eisen voldoen, dan mag hij het eiproduct voor Oekraïne pre-attesteren.
Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke persoon binnen
de inrichting, van de volgende vermelding op het handelsdocument:
De eiproducten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: UA
- (1) vervaardigd van eieren afkomstig van een land / zone (1) vrij van HPAI
- (1) vervaardigd van eieren afkomstig van een land / zone vrij van NCD
- (1) thermische behandeling toegepast op het product: ………………………
(temperatuur – tijd combinatie invullen)
Naam van de verantwoordelijke:
Datum en handtekening:
de verklaring(en) die niet van toepassing is (zijn) schrappen, afhankelijk van de beschikbare
informatie (pre-certificaat, pre-attestatie, eigen productieproces)
(1)
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Vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de
hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS
Een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met
de hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een
andere LS om het voldoen aan de eisen betreffende de herkomst van eieren / de
toegepaste thermische behandeling te bevestigen is ontvankelijk, voor zover de
operator, naargelang, geregistreerd is voor het ophalen van eieren of erkend is
voor de productie van eiproducten overeenkomstig de van toepassing zijnde
Europese regelgeving.
De volgende vermelding moet op het handelsdocument / de leveringsbon / het
document met de hoofding van de inrichting dat / die de eieren vergezelt
aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn:
Eggs originating from country(1) / zone(1)
- free from highly pathogenic avian influenza(1)
- free from Newcastle disease (1)
(1)

Keep as appropriate

De volgende vermelding moet op het handelsdocument / de leveringsbon / het
document met de hoofding van de inrichting dat / die de eiproducten vergezelt
aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn:
Egg products manufactured from eggs originating from
- country(1) / zone(1) free from highly pathogenic avian influenza
- country(1) / zone(1) free from Newcastle disease
(1) Egg products submitted to heath treatment: ……….°C during ……….s/min/h (2)
(1)

Keep as appropriate
one of the mitigation treatments provided for by Delegated Regulation 2020/689 – annex
VII
(1)

(2) Mention
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