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EILAND MAN,
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TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Pluimveevlees

GN-code
0207
0208
0504

Land
Groot-Brittannië, eiland
Man, Kanaaleilanden

Wanneer men in de instructiebundel melding maakt van “Groot-Brittannië”, wordt
hiermee steeds Groot-Brittannië, het eiland Man en de Kanaaleilanden bedoeld.

II.

NIET-ONDERHANDELD CERTIFICAAT

FAVV code

Titel van het certificaat

EX.VTP.GB.NN.01.01

Model van gezondheidscertificaat voor
pluimveevlees (Verordening 798/2008)
GBHC074E

5 blz.

Het hierboven vermelde certificaat is een model dat door de autoriteiten van het
derde land van bestemming ter beschikking wordt gesteld. Het is aan de
operator om zich er van te vergewissen of dit nog actueel is. Het FAVV kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het blokkeren van een zending ten
gevolge van het gebruik van een foutieve versie van het certificaat.

III.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Groot-Brittannië
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Groot-Brittannië is niet nodig
voor de uitvoer van pluimveevlees.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Herkomst van het pluimvee
Het land van herkomst van het pluimvee (m.a.w. het land waar het verbleef op het
moment dat het naar het slachthuis werd verstuurd) moet worden vermeld op het
certificaat.
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A. Pluimvee geslacht in België
De informatie betreffende het land van herkomst van het pluimvee wordt verzameld op
niveau van het slachthuis op basis van de informatie beschikbaar op het VKIdocument.
Ze kan stroomafwaarts in de keten doorgegeven worden aan de hand van een preattestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie).
B. Pluimvee geslacht in een andere EU-Lidstaat (LS)
De informatie betreffende het land van herkomst van het pluimvee kan worden
gegeven:
- aan de hand van het handelsdocument voor zover de vermelding “Oorsprong:
………………” of “Gehouden in: ……………” erop vermeld is, overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 1337/2013, OF
- aan de hand van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van
het land waar het slachten van de dieren of de laatste transformatiestap
(versnijden) heeft plaatsgevonden vóór het toekomen van het product in België,
wanneer er geen vermelding op het handelsdocument is (zie punt VI. van deze
instructie).
Indien nodig kan de operator de informatie vervolgens stroomafwaarts in de keten
doorgeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI.
van deze instructie).
Sanitaire status van de bedrijven van herkomst inzake hoog pathogene aviaire
influenza (HPAI)
De bedrijven van herkomst van het pluimvee mogen niet gelegen zijn, op moment van
het verzenden van het pluimvee naar het slachthuis, in een zone onderworpen aan
restricties door de Britse overheid omwille van HPAI.
De zones onderworpen aan restricties door de Britse overheid zijn beschreven in een
document beschikbaar op website van de Britse overheid.
- Het document dat moet worden geraadpleegd is opgenomen onder “Data Links”
onder de naam “Certification requirements for poultry and poultry products from
EU and EFTA states” – het kan nodig zijn om op “Show more” te klikken om de
volledige lijst documenten die beschikbaar zijn onder “Data Links” te kunnen
zien.
- Indien er zones onderworpen aan restricties aanwezig zijn in een bepaalde LS,
dan is de afbakening van deze zones beschreven onder de lijnen ISO code LS
– 2 van deze LS.
- De data van in voege treden en van opheffing van de restricties zijn vermeld in
kolommen 6A en 6B van het document.

2/7

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR
HUMANE CONSUMPTIE

IB.GB.NN.01.01
November 2021

GROOT-BRITTANNIË,
EILAND MAN,
KANAALEILANDEN

De afbakening van de zones die onderworpen zijn aan restricties door Groot-Brittannië
is gelijkaardig aan de afbakening uitgevoerd door de Europese overheden in de strijd
tegen HPAI (10 km zone).
De periode van toepassing van de restricties toegepast door Groot-Brittannië is
daarentegen langer dan die voorzien in de Europese regelgeving: de Britse restricties
blijven van toepassing voor een duur van minstens 3 maanden (terwijl de Europese
regelgeving een opheffing van de zones voorziet 30 dagen na het opruimen, reinigen
en desinfecteren van de uitbraak).
A. Pluimvee geslacht in België
Het voldoen aan deze eis wordt gecontroleerd op niveau van het slachthuis op basis
van de informatie beschikbaar op het VKI-document. Er moet gecontroleerd worden
dat het bedrijf van herkomst van het pluimvee niet gelegen is, op moment van
verzending van het pluimvee naar het slachthuis, in een zone die onderworpen is aan
restricties door Groot-Brittannië, m.a.w. er moet gecontroleerd worden dat het bedrijf
van herkomst van het pluimvee niet gelegen was, op moment van verzending van het
pluimvee naar het slachthuis en gedurende de 3 voorafgaande maanden, in een zone
afgebakend in het kader van de strijd tegen HPAI.
Het voldoen aan deze eis kan stroomafwaarts in de keten doorgegeven worden aan
de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze
instructie).
B. Pluimvee geslacht in een andere EU-LS
Het voldoen aan deze eis moet worden gegarandeerd aan de hand van een precertificaat afgeleverd door de overheid van de LS waar het vlees werd verkregen (zie
punt VI. in deze instructie).
Het voldoen aan deze eis kan nadien stroomafwaarts in de keten worden doorgegeven
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze
instructie).
Sanitaire status van de bedrijven van herkomst inzake de ziekte van Newcastle (NCD)
De bedrijven van herkomst van het pluimvee mogen niet gelegen zijn, op moment van
het verzenden van het pluimvee naar het slachthuis, in een zone onderworpen aan
restricties door de Britse overheid omwille van NCD.
De afbakening van de zones die onderworpen zijn aan restricties door Groot-Brittannië
is gelijkaardig aan de afbakening uitgevoerd door de Europese overheden in de strijd
tegen NCD (10 km zone).
De periode van toepassing van de restricties toegepast door Groot-Brittannië is
gelijkaardig aan de duur voorzien door de Europese regelgeving.
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A. Pluimvee geslacht in België
Het voldoen aan deze eis wordt gecontroleerd op niveau van het slachthuis op basis
van de informatie beschikbaar op het VKI-document. Er moet gecontroleerd worden
dat het bedrijf van herkomst van het pluimvee niet gelegen is, op moment van
verzending van het pluimvee naar het slachthuis, in een zone die onderworpen is aan
restricties door Groot-Brittannië, m.a.w. er moet gecontroleerd worden dat het bedrijf
van herkomst van het pluimvee niet gelegen is, op moment van verzending van het
pluimvee naar het slachthuis, in een zone afgebakend in het kader van de strijd tegen
NCD.
Het voldoen aan deze eis kan stroomafwaarts in de keten doorgegeven worden aan
de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze
instructie).
B. Pluimvee geslacht in een andere EU-LS
Deze informatie moet worden verstrekt aan de hand van een pre-certificaat afgeleverd
door de overheid van de LS waar het vlees werd verkregen (zie punt VI. in deze
instructie).
Het voldoen aan deze eis kan nadien stroomafwaarts in de keten worden doorgegeven
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze
instructie).
Inrichtingen waarin het vlees wordt verkregen (slachthuis)
Het uitgevoerde vlees mag niet verkregen zijn van een slachthuis gelegen in een zone
onderworpen aan restricties door Groot-Brittannië.
A. HPAI
Zie het document beschikbaar op de website van de Britse overheid waarvan sprake
hogerop in het punt betreffende de sanitaire status van de pluimveebedrijven van
herkomst inzake HPAI.
- Voor wat betreft de afbakening van de zones is wat voorzien is door de
Europese regelgeving dat wat als referentie geldt.
- Voor wat betreft de periode van toepassing van deze zones is wat bepaald is
door de Britse overheid dat wat als referentie geldt – zie data van start en einde
van de restricties opgenomen in kolommen 6A en 6B van het document.
B. NCD
Voor wat betreft de afbakening van de zones en de periode van toepassing van deze
zones is wat voorzien is door de Europese regelgeving dat wat als referentie geldt. Het
slachthuis mag niet in een zone gelegen zijn op het moment van slachting, maar de
restricties worden opgeheven zodra de zone is opgeheven.
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CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Instructies voor het invullen van de eerste deel van het certificaat, zijn
beschikbaar op de website van de Britse overheid: zie “Part 1: details of the
dispatched consignment”.
Men dient steeds rekening te houden met eventuele “notes” op het einde van
het certificaat, die soms nog extra informatie / eisen bevatten.
Indien een van deze “notes” tegenstrijdig is met wat op de website van de Britse
overheid vermeld staat, dan moet er in eerste instantie rekening worden
gehouden met deze “note”.
Punt I.8: de code die moet worden ingevuld, is afhankelijk van de eventuele restricties
die door Groot-Brittannië worden toegepast voor het grondgebied van het land van
origine (zie “Part 1: details of the dispatched consignment” voor duiding omtrent
dit land van origine).
- De website van de Britse overheid raadplegen (het document dat moet worden
geraadpleegd is opgenomen onder “Data Links” onder de naam “Certification
requirements for poultry and poultry products from EU and EFTA states” – het
kan nodig zijn om op “Show more” te klikken om de volledige lijst documenten
die beschikbaar zijn onder “Data Links” te kunnen zien).
- Indien de code POU is opgenomen in de lijn land-0 (bv. BE-0 indien het België
zou betreffen), dan wil dit zeggen dat er geen restricties zijn voor het
grondgebied van het land in kwestie voor wat betreft pluimveevlees en aviaire
influenza, en kan de code land-0 worden vermeld in punt I.8 van het certificaat.
- Indien de code POU is opgenomen in een lijn land-1, dan wil dit zeggen dat er
wel restricties zijn voor het grondgebied van dit betreffende land voor wat
betreft pluimveevlees en aviaire influenza:
o Controleren of de producten niet verzonden worden vanuit een zone
onder restrictie voor pluimveevlees (de afbakening van de zones onder
restricties is opgenomen in de tabel, onder een eventuele lijn land-2 (bv.
BE-2 indien het België zou betreffen).
o Indien dit het geval is, de code land-1 vermelden in punt I.8 van het
certificaat.
Punt II.1: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de regelgeving,
voor zover de inrichtingen waarin de producten vervaardigd werden beschikken over
de nodige erkenning.
Punt II.2.1: dit punt betreft de plaats van waaruit het vlees wordt verzonden.
- Dezelfde code vermelden als in punt I.8 van het certificaat, voor wat betreft de
code van het grondgebied.
- Het deel betreffende het compartiment schrappen.
- Zich ervan vergewissen dat de inrichting van waaruit het vlees wordt verzonden
niet gelegen is in een zone afgebakend rond een haard van HPAI / NCD
overeenkomstig de Europese regelgeving.
Punt II.2.2: de eerste optie behouden (geen vaccinatie) en de andere schrappen,
gezien vaccinatie van pluimvee tegen aviaire influenza niet toegelaten is.
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Punt II.2.3: dit punt betreft het pluimvee waarvan het vlees is afgeleid.
- Bepalen van welke landen het pluimvee afkomstig is, na controle van de
informatie aanwezig in de VKI-documenten (2de deel – adres van het beslag) of
op basis van de pre-attestaties en/of pre-certificaten die ter beschikking worden
gesteld door de operator.
- Controleren op het document waarvan sprake in punt I.8 hierboven, voor elk
land waarvan het pluimvee afkomstig is, in welke lijn de code POU is
opgenomen (landcode-0 of landcode-1).
- Voor elk land waarvan het pluimvee afkomstig is, deze code (landcode-0 of
landcode-1) vermelden in punt II.2.3 van het certificaat voor wat betreft de code
van het grondgebied.
- Het deel betreffende het compartiment schrappen.
Punt II.2.4: dit punt kan worden ondertekend na controle van de informatie aanwezig
in de VKI-documenten (3de deel – 2de kader) of op basis van de pre-attestaties/precertificaten die ter beschikking worden gesteld door de operator.
Punt II.2.5:
- Punt (a): rekening houdend met de gegevens van het slachthuis in punt I.28 en
de data van slachting verstrekt door de operator in punt II.2.5, controleren of op
het moment van slachten
o het slachthuis niet gelegen was in een zone afgebakend rond een haard
van NCD (controle mogelijk op basis van de notificaties uitgevoerd op de
website van de OIE);
o het slachthuis niet gelegen was in een zone onderworpen aan restricties
door de Britse overheid omwille van HPAI (controle mogelijk op basis van
de afbakening van de zones en de periode van toepassing van de zones
doorgegeven door de Britse overheid in het document dat op hun website
kan worden geraadpleegd – zie punt IV. van deze instructie).
- Punten (b) en (c): deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van
de regelgeving.
Punt II.2.6:
- Punt (a): al gedekt door controles uitgevoerd voor punt II.2.5.(a).
- Punt (b): deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
Punten II.2.7 en II.2.8: niet van toepassing voor België. Deze punten moeten niet
geschrapt worden, noch gecontroleerd.

VI.

PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICERING

De modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende pre-certificering
/ pre-attestatie zijn van toepassing (zie onder het hoofdstuk “Algemene documenten
voor de export naar derde landen”).
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De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de
verantwoordelijkheid van de operatoren.
Pre-attestatie
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake:
- de herkomst van pluimvee (op basis van de VKI-documenten, ofwel onder de
vorm van een handelsdocument met de vermelding “Oorsprong: ….” Of
“Gehouden in: …..” erop, ofwel onder de vorm van pre-attestaties afgeleverd
door een Belgische operator, ofwel onder de vorm van een pre-certificaat
afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere LS),
- de sanitaire status van de bedrijven van herkomst van het pluimvee (op basis
van de VKI-documenten, ofwel onder de vorm van pre-attestaties afgeleverd
door een Belgische operator, ofwel onder de vorm van een pre-certificaat
afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere LS),
dan kan hij het pluimveevlees pre-attesteren voor Groot-Brittannië.
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting.
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: GB
Land(en) van herkomst van het pluimvee: ……………………
Naam:
Datum en stempel:

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 de
certificatie van pluimveevlees bestemd voor Groot-Brittannië.
1. The poultry meat is derived from poultry originating from ………………………
2. The poultry meat is derived from poultry originating from a territory for which, at
the time that the poultry was sent to the slaughterhouse, no restrictive measures
were adopted by Great Britain against import of poultry meat.
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