PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR HUMANE
CONSUMPTIE

IB.TH.01.01
mei 2020

Thailand

I. Toepassingsgebied
Productomschrijving
Rundvlees en
eetbare slachtproducten van
runderen

GN-Code
0201
0202
0206
0504
1502

Land
Thailand

II. Bilateraal certificaat
Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTP.TH.01.01

Veterinair certificaat voor de uitvoer van rundvlees 4 blz.
en eetbare slachtproducten van runderen

III. Algemene voorwaarden
Erkenning voor export naar Thailand
België is goedgekeurd door Thailand voor de uitvoer van rundvlees en eetbare
slachtproducten van runderen tot april 2023.
Enkel vlees geproduceerd in Belgische inrichtingen waarvan de informatie werd
overgemaakt aan de Thaise overheid komt in aanmerking voor export naar
Thailand. Alle schakels van de productieketen zijn betrokken.
De lijst met de inrichtingen goedgekeurd voor export naar Thailand is
gepubliceerd op de website van het FAVV.
Operatoren die in de gesloten lijst wensen opgenomen te worden, moeten een
erkenningsaanvraag indienen bij hun LCE, volgens de gebruikelijke procedure
exporterkenning (zie onder “Algemene documenten voor de export naar derde
landen”) en aan de hand van het relevante formulier “EX.VTP.exporterkenning”.
De LCE stuurt de aanvraag door aan het hoofdbestuur dat er voor instaat om
deze aan de Thaise overheid over te maken.
De exporterkenning loopt vanaf de ontvangst van de erkenningsbrief die door
DG Controle aan de operator wordt verstuurd.
Alle operatoren die opgenomen zijn in de gesloten lijst kunnen door de Thaise
overheid geïnspecteerd worden wanneer de goedkeuring voor export van
rundvlees en eetbare slachtproducten van runderen vernieuwd moet worden.
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Een dergelijke inspectie kan niet geweigerd worden. Het al dan niet verderzetten
van het handelsakkoord kan afhangen van het resultaat van een dergelijke
inspectie.

Invoervergunning
De operator moet beschikken over een importvergunning, waarvan het nummer
in de daartoe voorziene vak op het exportcertificaat moet worden vermeld.

Producten gedekt door het akkoord
-

Rundvlees: zowel vlees met als zonder been en gehakt vlees van runderen
en kalveren.
Eetbare slachtproducten: tongen, hart, lever, gal met galblaas, boekmaag
(‘omasum’), netmaag (‘reticulum’), pens (‘rumen’), omloop/middenrif/flank
stukken * (‘inside skirt’ en ‘outside skirt’), longhaas * (‘hanging tender’),
pezen, staarten, wangen, lippen, nieren, vet en poten van runderen en
kalveren.
* producten die niet als eetbare slachtproducten worden beschouwd in Europa, maar wel
in Thailand

IV. Specifieke voorwaarden
Kanalisatie
Het vlees moet altijd in een inrichting erkend voor export naar Thailand zijn
geweest.
Elke operator moet zich er dus van vergewissen, in het kader van productie van
vlees bestemd voor Thailand, dat hij enkel vlees gebruikt dat in inrichtingen
opgenomen in de gesloten lijst geproduceerd werd.
Alle bedrijven van de productieketen moeten worden vermeld op het certificaat.
Controle dat er aan de kanalisatie wordt voldaan, gebeurt ter gelegenheid van
de certificatie.

Herkomst van de runderen en sanitair statuut van het land / het bedrijf van herkomst
van de geslachte runderen
De runderen waarvan het vlees afgeleid is, mogen afkomstig zijn van andere
lidstaten (LS), voor zover zij in België geslacht en versneden zijn.
De runderen waarvan het vlees afgeleid is, moeten afkomstig zijn van:
- landen vrij van mond-en-klauwzeer,
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bedrijven die sinds minstens 6 maanden vrij zijn van aangifteplichtige
ziekten bij runderen die de veiligheid van het vlees in gedrang brengen.

De ziekten, waarvoor de OIE-aanbevelingen voorstelt die verder gaan dan een
gunstige ante- en post-mortemkeuring, in het kader van handel van vlees en
slachtproducten, zijn de volgende:
- anthrax,
- brucellose (enkel indien export van slachtproducten),
- lumpy skin disease (enkel indien export van slachtproducten),
- mond-en-klauwzeer,
- boviene spongiforme encefalopathie (BSE).
Gezien het intracommunautair certificaat voor runderen afkomstig uit andere LS
en geslacht in België geen informatie geeft voor bepaalde van deze ziekten, noch
voor een duur van 6 maanden voorafgaand aan het slachten, wordt het sanitair
statuut van het land van herkomst van de runderen (m.a.w. het laatste land van
verblijf van de runderen) in acht genomen bij certificatie.
Het slachthuis controleert het land van herkomst van de runderen en geeft deze
informatie door verder in de keten aan de hand van een pre-attestatie op het
handelsdocument (zie punt VI. in deze instructie).

Oorsprong van de runderen en BSE-statuut van het land van oorsprong van de
geslachte runderen
De runderen waarvan het vlees afgeleid is, moeten geboren zijn in een land met
een verwaarloosbaar of gecontroleerd BSE-risico.
Het slachthuis controleert het land van oorsprong van de runderen op de
paspoorten en geeft deze informatie door verder in de keten aan de hand van
een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. in deze instructie).

V. Certificeringsvoorwaarden
Punten 1.18 tot en met 1.20: invullen afhankelijk van waaruit er uitgevoerd wordt.
Alle vermelde inrichtingen moeten in de gesloten lijst opgenomen zijn.
- Export vanuit een slachthuis: punt 1.18 invullen en punten 1.19 en 1.20
doorschrappen.
- Export vanuit een uitsnijderij of verwerkingsbedrijf: punten 1.18 en 1.19
invullen en punt 1.20 doorschrappen.
- Export vanuit een koelhuis: de 3 punten invullen.
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de dierziekte
status inzake mond-en-klauwzeer, van het (de) land(en) van herkomst van de
runderen (zie paspoorten of pre-attestaties) waarvan het vlees is afgeleid.
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Indien België het land van herkomst is: het statuut van België op de
website van het FAVV controleren.
Indien een LS het land van herkomst is: het statuut van de andere LS op
de website van de OIE controleren.
o De sanitaire situatie controleren zoals die werd aangegeven bij de
laatste periode van verplichte rapportage waarvoor informatie
beschikbaar is.
o De afwezigheid van gemelde epidemiologische gevallen (mond-enklauwzeerhaard) sinds de laatste periode van verplichte rapportage
waarvoor informatie beschikbaar is, controleren. Indien een haard
gemeld werd, controleren of deze afgesloten werd.

Punt 2.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de dierziekte
status inzake mond-en-klauwzeer, BSE, brucellose, anthrax en lumpy skin
disease gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan de slachtdatum, van
de landen van herkomst van de runderen (zie paspoorten of pre-attestaties)
waarvan het vlees is afgeleid.
- Indien België het land van herkomst is: het statuut van België op de
website van het FAVV controleren.
- Indien een LS het land van herkomst is: het statuut van de andere LS op
de website van de OIE controleren.
o De sanitaire situatie controleren zoals die werd aangegeven bij de
slachtdatum.
▪ Indien de zoösanitaire situatie is aangegeven als “ziekte
beperkt tot een of meerdere zones” of “ziekte aanwezig”, zich
ervan vergewissen dat eventuele gemelde epidemiologische
gevallen voor de betrokken ziekte sinds meer dan 6 maanden
afgesloten zijn op de slachtdatum.
▪ Indien de zoösanitaire situatie op het moment van slachten
nog niet beschikbaar is, de voorgaande rapportageperiode
controleren alsook de sindsdien gemelde epidemiologische
gevallen.
Punt 2.3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese
regelgeving.
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de erkenning
van de verschillende inrichtingen betrokken bij het vervaardigen van het
uitgevoerde vlees.
Punt 2.5 en 2.6.: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de
Europese regelgeving.
Punt 2.7: controleren dat het (de) land(en) van oorsprong van de runderen (zie
paspoorten of pre-attestaties) wel degelijk over een verwaarloosbaar of
gecontroleerd BSE-risico beschikken. Voor de rest kunnen de verklaringen op
basis van de Europese regelgeving worden ondertekend.
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Punt 2.8: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese
regelgeving.
Punt 2.9: controleren dat alle inrichtingen van de productieketen wel degelijk in
de gesloten lijst zijn opgenomen.
Punten 2.10 tot en met 2.12: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op
basis van de Europese regelgeving.
Punt 2.13: controleren dat het identificatiemerk wel degelijk aanwezig is.

VI. Pre-attestatie en pre-certificatie
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie IB.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.
Pre-attestatie
Voor zover een operator over de relevante informatie inzake het land van
oorsprong en het land van herkomst van de runderen beschikt (ofwel onder de
vorm van paspoorten, ofwel onder de vorm van pre-attestaties afgeleverd door
een Belgische operator stroomopwaarts gelegen), dan mag hij het vlees / de
eetbare slachtafvallen afgeleid van deze runderen pre-attesteren voor Thailand.
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: TH.
Land(en) van herkomst van de runderen: …………………………….
Land(en) van oorsprong van de runderen: …………………………….
Naam van de verantwoordelijke:
Datum en handtekening van de verantwoordelijke:
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VII. Andere relevante informatie
-

Een tussenstop in tussenliggende havens is toegestaan, maar overslag
van goederen (verandering van container / schip) in een tussenliggende
haven is niet toegelaten.
De operator moet ervoor zorgen dat er aan deze eis wordt voldaan.
Het niet naleven van deze eis kan leiden tot de weigering / het afwijzen van
de goederen bij invoercontrole, zonder dat het FAVV daarin zou kunnen
tussenkomen.

-

De producten kunnen bij aankomst in Thailand onderworpen worden aan
inspecties of laboratoriumanalyses. De eigenaar/importeur is
verantwoordelijk voor de daaraan verbonden kosten.
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