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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
vers varkensvlees 0203 

0206 
0209 
0504 
1501 

Canada 

 
 
II. Europees certificaat 
 
 
Type certificaat Titel van het certificaat  
   
TRACES Exportcertificaat, (CA) Varkensvlees voor uitvoer naar 

Canada 
2 blz. 

 
 
 
III. Erkenning voor de export 
 
Erkenningsaanvragen voor export naar Canada moeten gebeuren volgens de 
algemene procedure en met het aanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning). 
 
De dienst Import-Export van DG Controle zorgt voor het afhandelen van de 
erkenningsaanvraag door de Canadese veterinaire dienst. De dienst Import-Export 
gebruikt hiervoor de eenvormige EU-formulier. Het afhandelen van de 
erkenningsaanvraag kan meerdere weken in beslag nemen. De erkenning gaat in na 
ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het Hoofdbestuur. 
 
De goedgekeurde Belgische bedrijven zijn terug te vinden op de website van het 
FAVV (Professionelen – Export naar derde landen – Producten van dierlijke 
oorsprong voor humane consumptie - Lijsten van export erkende inrichtingen voor 
producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie). 
 
 
 
IV. Kanalisatievoorwaarden 
 
Uitsluitend vlees van door Canada goedgekeurde bedrijven komt in aanmerking voor 
de export.  
 
Het exporterende bedrijf moet de herkomst van het vlees aantonen. 
 
De goedgekeurde Belgische bedrijven zijn terug te vinden op de website van het 
FAVV (Professionelen – Export naar derde landen – Producten van dierlijke 
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oorsprong voor humane consumptie - Lijsten van export erkende inrichtingen voor 
producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie). 
 
De slachtdieren en het vlees moeten worden gekanaliseerd en dit is de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar, exploitant of diens vertegenwoordiger. 
 
- De exploitant mag voor de productie voor Canada enkel gebruik maken van 
goederen die afkomstig zijn van andere voor export naar Canada erkende 
inrichtingen. 

 
- De begeleidende handelsdocumenten, certificaten,… die een dergelijke 
binnenkomende zending vergezellen, moeten allemaal de vermelding bevatten dat 
de inrichting van herkomst erkend is voor export naar Canada. Indien dit niet het 
geval is, kan de productie later niet geëxporteerd worden naar Canada. 

 
- Op de VKI dient eveneens vermeld te worden dat de varkens voldoen aan de 
voorwaarden voor export naar Canada. De voorwaarden waaraan de varkens 
hiervoor moeten voldoen, staan vermeld in het document “exportvoorwaarden 
varkens – Canada” dat terug te vinden is op de website van het FAVV 
(Professionelen – Export naar derde landen – Producten van dierlijke oorsprong voor 
humane consumptie – Canada). 
 
- Om de kanalisatie te garanderen dient een pre-attestatie te worden opgesteld 
doorheen alle stadia vanaf het slachthuis tot aan de plaats vanwaar de export 
gebeurt. Men kan zich bijvoorbeeld baseren op de pre-attestatie van de 
verantwoordelijke van het slachthuis op het handelsdocument indien de inrichting 
van waaruit wordt geëxporteerd een uitsnijderij is.  

 
- In het slachthuis dient men zich te baseren op de VKI’s om deze pre-attestatie 
te kunnen afgeven. Indien dieren uit andere EU-landen ingevoerd worden, dient de 
verantwoordelijke van het slachthuis te verifiëren of het Belgische VKI formulier 
correct ingevuld werd. 

 
 
Voorbeeld pre-attestatie verantwoordelijke op het handelsdocument : 
 
Het vlees voldoet aan de eisen gesteld door: CA. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 
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V. Etikettering 
 

De exploitant kan de specifieke CA nomenclatuur voor de beschrijving van de 
producten (Meat Cuts Manual) en de voorwaarden voor het etiketregistratienummer 
(indien van toepassing), terugvinden op de Canadese website onder “Packaging and 
Labelling: 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/meaviae.shtml 
 
Vanaf 01/05/2013 werd het verplichte systeem van beoordeling en registratie van 
etiketten door de Canadese autoriteiten opgeheven. Ook registratienummers van 
eerder beoordeelde en geregistreerde etiketten zijn niet meer vereist op het 
exportcertificaat.  
De operator blijft echter nog verantwoordelijk voor de naleving van alle vereisten van 
de “Meat Hygiene Manual of Procedures” (Chapter 10, Import Program) en de 
Canadese autoriteiten zullen blijven toezien op het correct gebruik van de etiketten 
en dit volgens de Canadese etiketteringvereisten. 
 
 
 
VI. Certificeringsvoorwaarden  
 
Het certificaat is beschikbaar op de certificatiewebsite “Traces” 
(https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do). Om een 
login te krijgen, moet de operator zijn PCE contacteren. 
Op de website moet de volgende werkwijze gevolgd worden na identificatie: 

- in de kolom links, onder “Veterinaire documenten”, moet men “Export- 
certificaat” kiezen; 

- in de tabel “Zoekresultaat”, moet men op “nieuw” drukken; 
- in het vakje “Nomenclatuur code” moet de code worden ingevuld die van 

toepassing is voor het uitgevoerde product en moet men daarna op 
“toekennen” drukken of moet men de code selecteren via de lijst die ter 
beschikking staat in de tabel “Browser nomenclatuur codes”; 

- “(CA) Varkensvlees voor uitvoer naar Canada” kiezen voor het model en 
op “toekennen” drukken. 

 
Deel I: deel 1 ingevuld dient te worden volgens de modaliteiten beschreven aan het 
einde van het certificaat. 
 
Punt I.25: de beschrijving in punt I.25 moet exact overeenkomen met de beschrijving 
vermeld op de dozen / de verpakking van het product. 
 
Punten II.2.1.1 tot en met II.2.1.3: deze punten kunnen gecertificeerd worden op 
basis van de VKI. 
 
 
 

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/meaviae.shtml
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do
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IV. Aanverwante websites 
 
Canadian Food Inspection Agency         http://www.inspection.gc.ca/ 
Traces https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/    

 
 

 
 
 
 

http://www.inspection.gc.ca/
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
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