PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR
HUMANE CONSUMPTIE
I.

IB.GB.NN.02.01
November 2021

GROOT-BRITTANNIË,
EILAND MAN,
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TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Varkensvlees

GN-code
0203
0206
0209
0504
1501

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.02.01

Model van gezondheidscertificaat voor vers
vlees,
inclusief
gehakt
vlees,
van
gedomesticeerde
varkens
(Sus
scrofa)
(Verordening 206/2010) GBHC024E

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 varkensvlees.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Herkomst van de varkens
Het land waar de varkens werden vetgemest moet worden vermeld op het certificaat,
alsook het land van waaruit en datum waarop ze geïntroduceerd werden in het land
van slachten, wanneer dit verschilt van het land van vetmesting.
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A. Varkens geslacht in België
Deze informatie wordt verzameld in het slachthuis, op basis van de informatie
beschikbaar op het VKI-document (adres beslag, datum van aankomst in het
slachthuis).
Ze wordt vervolgens stroomafwaarts in de keten doorgegeven aan de hand van een
pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie).
B. Varkens geslacht in een andere lidstaat (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).
Ze kan vervolgens 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 van de varkens
De bedrijven van herkomst van de varkens (vetmestingsbedrijven):
- mogen niet opgenomen zijn in een zone afgebakend omwille van mond-enklauwzeer, runderpest, Afrikaanse varkenspest, klassieke varkenspest, en
vesiculaire varkensziekte op moment van verzending naar het slachthuis, noch
opgenomen zijn geweest in de 40 daaraan voorafgaande dagen, EN
- mogen niet onderworpen zijn aan restrictieve maatregelen omwille van een
uitbraak van varkensbrucellose, op moment van verzending naar het slachthuis,
noch onderworpen zijn geweest in de 6 daarop voorafgaande weken.
A. Varkens geslacht in België
Eisen met betrekking tot het sanitair statuut van de bedrijven van herkomst van de
varkens zijn gedetailleerd in het document “VKI – Exportvoorwaarden varkens”
gepubliceerd op de website van het FAVV.
Door “Groot-Brittannië” te vermelden in deel 2, punt 4 van het VKI-document dat de
varkens naar het slachthuis vergezelt, garandeert de kweker van het
vetmestingsbedrijf dat de varkens die hij naar het slachthuis stuurt aan deze
voorwaarden voldoen.
Het slachthuis controleert de informatie aanwezig op het VKI-document. Het voldoen
aan deze eisen kan vervolgens verder in de keten worden doorgegeven aan de hand
van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie).
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B. Varkens geslacht in een andere LS
Het voldoen aan de eisen moet worden bevestigd 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 de eisen betreffende het sanitair statuut van de bedrijven van
herkomst van de varkens kan nadien stroomafwaarts in de keten worden doorgegeven
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze
instructie).
Trichines
Het certificaat volgt de Europese regelgeving voor wat betreft trichines. Wat werd
toegepast voor de controle op trichines (test, koudebehandeling, gecontroleerde
huisvesting) moet echter worden vermeld op het certificaat.
A. Varkens geslacht in België
Een controle van de VKI-documenten wordt uitgevoerd door het slachthuis, dat indien
nodig de vereiste testen uitvoert.
Het slachthuis kan vervolgens het vlees pre-attesteren, door duidelijk te vermelden wat
van toepassing is voor Trichinella (zie punt VI. van deze instructie).
B. Varkens geslacht in een andere LS
De nodige garanties moeten worden verstrekt aan de hand van een pre-certificaat
afgeleverd door de overheid van de LS waar het vlees werd verkregen (zie punt VI.
van deze instructie).
De informatie wordt daarna, indien nodig, verder in de voedselketen doorgegeven aan
de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze
instructie).
Sanitair statuut van de slachthuizen
De slachthuizen mogen, op moment van slachting en gedurende de 40 dagen daaraan
voorafgaand, niet opgenomen zijn in een zone afgebakend omwille van mond-enklauwzeer, runderpest, Afrikaanse varkenspest, klassieke varkenspest, en vesiculaire
varkensziekte.
Het voldoen aan deze eis wordt gecontroleerd op moment van certificering.
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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 fresh meat of domestic and wild ungulates 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 POR 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 varkensvlees, en kan de
code land-0 worden vermeld in punt I.8 van het certificaat.
- Indien de code POR is opgenomen in een andere lijn dan land-0, dan wil dit
zeggen dat er wel restricties zijn voor het grondgebied van dit betreffende land
voor wat betreft varkensvlees.
o Controleren dat de producten niet verzonden worden vanuit een zone
onder restrictie voor varkensvlees (zone waarvan de definitie wordt
gegeven in kolom 3 van de lijn waarin de codes POR, SUW, en SUF
tegelijkertijd zijn vermeld in kolom 6 en waarvan de afbakening wordt
beschreven in de volgende lijn(en)).
o Indien dit het geval is, moet men in punt I.8 van het certificaat de code
land-X (waarbij de X staat voor het cijfer van de zone) opnemen die
vermeld is in kolom 2 van de lijn waarin de codes POR, SUW, en SUF
tegelijkertijd zijn vermeld in kolom 6.
Punt I.28: zie het deel “Nota’s” van het certificaat voor wat betreft de informatie die in
de 2de en 3de kolom van de tabel moet worden gegeven.
Punten II.1.1 en II.1.2: 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.1.3: bepalen welke optie(s) van toepassing is (zijn) op basis van de
bewijsstukken voorgelegd door de operator (VKI-documenten, resultaten op testen,
pre-attestaties, pre-certificaten – zie punt IV. van deze instructie) en de andere
schrappen.
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Punt II.1.4: controleren, indien het gaat om gehakt vlees, dat het wel degelijk
diepgevroren is.
Punt II.1.5: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
Punt II.1.6: bepalen welke optie van toepassing is afhankelijk van de aard van de
uitgevoerde stukken, en de andere schrappen. De eis zelf kan worden ondertekend op
basis van de regelgeving.
Punten II.1.7 tot en met II.1.9: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis
van de regelgeving.
Punt II.2.1:
- De code die moet worden vermeld is deze van het (de) land(en) waar het vlees
is geproduceerd/verkregen (slachting). Zie hiervoor de inrichting(en) vermeld in
punt I.28 van het certificaat.
o Het document beschikbaar op de website van de Britse overheid
raadplegen, waarvan sprake is in punt I.8 hierboven.
o Voor elk land de code land-X (waarbij de X staat voor het cijfer van de
zone) opnemen van kolom 2 van de lijn waarin de codes POR, SUW en
SUF tegelijkertijd zijn vermeld in kolom 6.
- Punt (a): de eerste optie behouden.
o De sanitaire status van de landen vermeld in punt II.2.1 controleren voor
de verschillende vermelde ziekten.
 Voor België, controleren op de website van het FAVV.
 Voor andere LS, controleren op de website van de OIE (de status
bij de laatste semestriële rapportage controleren, alsook de
afwezigheid van uitbraken / gevallen sindsdien).
o Indien het / de laatste geval / uitbraak dateert van meer dan 12 maanden
geleden, dan is het punt gedekt.
o Indien het / de laatste geval / uitbraak dateert van minder dan 12
maanden geleden, controleren of het slachthuis niet opgenomen is in
een zone afgebakend rond een haard van de ziekten, noch opgenomen
is geweest in dergelijke zone de laatste 12 maanden. Deze verificatie
kan worden uitgevoerd op de website van de OIE.
- Punt (b): deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
Punt II.2.2: de operator vult het punt in en legt de nodige bewijsstukken voor (VKIdocumenten, resultaten op testen, pre-attestaties, pre-certificaten – zie punt IV. van
deze instructie). Meerdere opties kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de
herkomst van de varkens.
Punt II.2.3:
- Punt (a): deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
- Punten (b) en (c): deze verklaringen kunnen worden ondertekend na controle
van de bewijsstukken voorgelegd door de operator (VKI-documenten,
resultaten op testen, pre-attestaties, pre-certificaten – zie punt IV. van deze
instructie).
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Punt (d): niet van toepassing voor LS van de EU. Dit punt kan worden
geschrapt.

Punt II.2.4:
- Punten (a) tot en met (c): deze verklaringen kunnen worden ondertekend op
basis van de regelgeving.
- Punt (d): de operator vult het punt in en legt de nodige bewijsstukken voor.
Punt II.2.5: voor de informatie betreffende de slachthuizen, zie punt I.28 van het
certificaat en voor de informatie betreffende de slachtdata, zie punt II.2.4 van het
certificaat.
- Indien de dieren werden geslacht gedurende de periode die gedekt is door punt
II.2.1 (dus gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de certificering) dan is
het punt gedekt door de controles uitgevoerd voor punt II.2.1.
- Indien de dieren werden geslacht voorafgaand aan de periode die gedekt is
door punt II.2.1 (dus meer dan 12 maanden voorafgaand aan de certificering),
moeten bijkomende controles worden uitgevoerd voor wat betreft de periode
van de 40 dagen voorafgaand aan de slachting.
o Voor slachthuizen gelegen in België:
 De sanitaire status van België nagaan op de website van het
FAVV, rekening houdend met de slachtdatum.
 Indien België vrij was of indien het laatste geval van meer dan 40
dagen dateerde, dan is het punt gedekt.
 Indien niet, controleren op de website van de OIE of het
slachthuis, op moment van slachting en gedurende de 40 dagen
daaraan voorafgaand, niet gelegen was in een zone die op
moment van slachting bestond.
o Voor slachthuizen gelegen in andere LS:
 De sanitaire status van de LS controleren op de website van de
OIE (vrije status bij het laatste semestriële rapport voorafgaand
aan het slachten en afwezigheid van notificaties sindsdien).
 Zijn de controles gunstig, dan is het punt gedekt.
 Indien niet, controleren op de website van de OIE of het
slachthuis, op moment van slachting en gedurende de 40 dagen
daaraan voorafgaand, niet gelegen was in een zone die op
moment van slachting bestond.
Punt II.2.6: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de
regelgeving.

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 betreffende
- de herkomst van de varkens (op basis van de VKI-documenten, pre-attestaties
of pre-certificaten),
- het voldoen aan de eis betreffende het sanitair statuut van de bedrijven van
herkomst van de varkens voor verschillende ziekten (op basis van de VKIdocumenten, pre-attestaties of pre-certificaten),
- wat werd toegepast voor trichines (op basis van controles / testen uitgevoerd in
het slachthuis, pre-attestaties of pre-certificaten),
dan kan hij het varkensvlees 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 van vetmesting

Datum van introductie in
het land van slachting (1)

Trichinella: gecontroleerde huisvesting / negatieve test / koudebehandeling (2)(3)
Naam:
Datum en stempel:
Invullen indien het land van vetmesting verschilt van het land van slachting
De niet van toepassing zijnde optie of opties schrappen
(3) Een koudebehandeling gedurende 30 dagen bij -15°C of gedurende 20 dagen bij -25°C of
gedurende 12 dagen bij -29°C is voldoende
(1)

(2)

Pre-certificering
Het pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde autoriteit van een andere LS moet de
volgende verklaringen bevatten om gebruikt te kunnen worden voor de certificering
van varkensvlees met bestemming Groot-Brittannië.
1. The meat
- has been subjected to an examination by a digestion method with negative
results; (1)
7/8

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR
HUMANE CONSUMPTIE
-

IB.GB.NN.02.01
November 2021

GROOT-BRITTANNIË,
EILAND MAN,
KANAALEILANDEN

has been subjected to a freezing treatment in accordance with Annex II to
Regulation (EU) No 2015/1375; (1)
is derived from pigs coming from a holding applying controlled housing
conditions or pigs not weaned and less than 5 weeks of age. (1)

2. The pigs from which the meat is derived
- were fattened in the same country they have been slaughtered in,
- have been introduced into the country for slaughter on the …………...(2),
from ……………..(3).
3. The pigs from which the meat is derived come from holdings:
- in and around which, in an area of 10 km radius, there has been no case
/ outbreak of foot and mouth disease, rinderpest, African swine fever,
classical swine fever and swine vesicular disease during the 40 days
before their departure to the slaughterhouse,
- that are not subject to prohibition as a result of an outbreak of porcine
brucellosis during the 6 weeks prior to their departure to the
slaughterhouse.
Keep as appropriate
Mention date of introduction of the pigs in the country of slaughter
(3) Mention ISO code of country the pigs come from
(1)
(2)
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