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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Rundvlees 
Varkensvlees 
Schapenvlees 
Slachtafval van runderen, varkens of 
schapen 
Varkensvet en -spek, niet gesmolten 
Darmen, blazen en magen van runderen, 
varkens of schapen 
Varkensvet (reuzel inbegrepen) 
Rund- of schapenvet 

0201, 0202 
0203 
0204 
0206 
 
0209 
0504 
 
1501 
1502 

Hong Kong 

 
Enkel vlees / producten die overeenstemmen met deze GN-codes kunnen 
geëxporteerd worden door middel van dit certificaat. De vleesproducten waarvan de 
GN-code niet vermeld wordt in de tabel hierboven maken geen deel uit van de scope 
van dit certificaat.  
 
 
 
II. Europees certificaat 
 
Type document Titel van het document  
TRACES certificaat Export gezondheidscertificaat van de EU – (HK) 

Export gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 
varkensvlees / rundvlees / schapenvlees (vlees / 
slachtafvallen / vleesproducten) van in aanmerking 
komende EU-lidstaten 

2 blz. 

TRACES certificaat Export gezondheidscertificaat van de EU – (HK) 
Aangifte ten uitvoer van varkensvlees / rundvlees / 
schapenvlees (vlees / slachtafvallen / vleesproducten) 
van in aanmerking komende EU-lidstaten  

2 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Hong Kong 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Hongkong is niet 
noodzakelijk. Alle Belgische bedrijven die beschikken over een erkenning voor het 
intracommunautair handelsverkeer kunnen exporteren.  
 
 



PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.HK.Traces.01 Hongkong 

Februari 2018 

 

  Page 2/8 

Type document dat moet afgeleverd worden 
 

Slachten van dieren die in 

aanmerking komen voor 

het vervaardigen van 

producten voor HK

In een slachthuis 

gelegen in BE

In een slachthuis 

gelegen in een 

ander LS

Traces certificaat
Traces uitvoer 

verklaring

Importvergunning 

aanvraag die door 

de importeur moet 

worden ingediend
 

 
Het Traces exportcertificaat moet afgeleverd worden voor de uitvoer van producten 
afkomstig van dieren die geslacht werden in België.  
 
De Traces uitvoerverklaring moet afgeleverd worden voor de uitvoer van producten 
afkomstig van dieren die geslacht werden in een in aanmerking komende lidstaat 
anders dan België.  
Wanneer een uitvoerverklaring wordt afgeleverd, moet de importeur een aanvraag 
indienen om een importvergunning te bekomen van zijn bevoegde overheid : deze 
aanvraag dient tenminste 5 dagen voor aankomst van de zending ingediend te 
worden. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om zich er van te verzekeren 
dat de importeur deze aanvraag indient: het FAVV kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor het niet-aanvragen van de invoervergunning, of voor de weigering van 
de afgifte van de invoervergunning door de autoriteiten van Hongkong. 
 
In het geval dat producten afkomstig van dieren geslacht in België en producten 
afkomstig van dieren geslacht in een andere lidstaat in eenzelfde zending verstuurd 
worden, is het noodzakelijk om twee verschillende documenten op te stellen: een 
exportcertificaat voor de producten afkomstig van dieren geslacht in België en een 
aangifte van uitvoer voor producten afkomstig van dieren geslacht in een andere in 
aanmerking komende lidstaat. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Export van producten afkomstig van runderen 
 
De runderen waarvan de producten voor export naar Hongkong worden verkregen, 
mogen enkel geboren, gefokt en geslacht zijn in bepaalde EU-lidstaten die erkend zijn 
voor de export van producten afkomstig van runderen naar Hongkong: de lidstaten 
van geboorte, opfok en slachten, moeten op het uitvoercertificaat / de aangifte van 
uitvoer worden vermeld. 
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De lidstaten erkend door Hongkong zijn de volgende: 
- Oostenrijk 
- Duitsland 
- België 
- Denemarken 
- Spanje 
- Finland 
- Frankrijk 
- Hongarije 
- Ierland 
- Italië 
- Nederland 
- Polen 
- Vereningd Koninkrijk 
- Zweden  

 
Voor wat betreft het verzamelen en doorgeven van de informatie aangaande de 
lidstaten van geboorte, opfok en slachten, dient er een onderscheid gemaakt te 
worden tussen rundvlees enerzijds en andere producten afkomstig van runderen 
(slachtafvallen, vet) anderzijds. 

- Onder “rundvlees” verstaat men alle producten opgenomen onder de 
geharmoniseerde nomenclatuur codes 0201, 0202, 0206 10 95 en 02 06 29 91, 
met andere woorden vers vlees, gehakt vlees, longhaasjes (middenrif pijlers) en 
omlopen (middenrif). 

- Onder “andere producten afkomstig van runderen” verstaat men slachtafvallen, 
andere dan de longhaasjes en omlopen (zoals staarten of ingewanden) en vet. 

 
Rundvlees is onderworpen aan specifieke vereisten voor wat betreft identificatie en 
etikettering in het kader van Verordening 1760/2000.  

- Op niveau van het slachthuis moet een etiket aangebracht worden op het 
karkas, en zelfs op elk deel van het karkas, waarop het land van geboorte, land 
van opfok en land van slachten vermeld worden. 

- Op niveau van de uitsnijderij moet het etiket, dat aanwezig is op het vlees dat 
binnenkomt, intact blijven tot op het moment van versnijden en de 
traceerbaarheid en identificatie van het vlees moeten op elk moment 
gegarandeerd kunnen worden, ook tijdens of na het versnijden. 

Het verzamelen en doorgeven van de informatie aangaande de lidstaten van 
geboorte, opfok en slachten is bijgevolg een wettelijke verplichting. Deze informatie 
kan dus direct gecontroleerd worden door de operatoren (slachthuizen en uitsnijderijen 
gesitueerd in BE) op basis van de etiketteringsgegevens van het rundvlees ongeacht 
de oorsprong van het vlees (lidstaat van slachten). 
De slachthuizen en uitsnijderijen gesitueerd in BE kunnen dus pre-attesteren voor 
vlees dat bestemd is voor inrichtingen stroomafwaarts in de productieketen.  
 
Slachtafvallen en vet afkomstig van runderen zijn niet onderworpen aan dezelfde 
vereisten voor wat betreft identificatie en etikettering als rundvlees. 
Het verzamelen en doorgeven van de informatie aangaande de lidstaten van 
geboorte, opfok en slachten is dus geen wettelijke verplichting voor deze producten. 
Deze informatie moet daarom door de Belgische operatoren worden verkregen / 
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geverifieerd en doorgegeven worden stroomafwaarts in de productieketen door middel 
van een pre-attestatie op het handelsdocument: 

- Voor runderen geslacht in België, is het de verantwoordelijkheid van het 
slachthuis om de informatie met betrekking tot de landen van geboorte en opfok 
van de runderen te verzamelen zoals ze dit reeds doen voor rundvlees; 

- Voor runderen geslacht in een andere lidstaat erkend door Hongkong en 
waarvan het vlees en/of de producten in België worden versneden / verwerkt / 
verpakt / opgeslagen alvorens geëxporteerd te worden, moet de operator 
beschikken over een pre-certificaat, afgeleverd door de bevoegde overheid van 
de erkende lidstaat in kwestie, dat de informatie verstrekt over de landen van 
geboorte en opfok van de runderen waarvan de producten afkomstig zijn. 

 
 
 

Runderen geboren en 

gekweekt in LS 

goedgekeurd voor 

export naar HK

VLEES

Verificatie info inzake 

aan de geboorte en de 

kweek door het 

slachthuis

Verificatie info inzake aan 

de geboorte en de kweek 

door de uitsnijderij

SLACHTPRODUCTEN

VET

Slachting in BE
Slachting in een 

andere LS 

Verificatie info inzake 

aan de geboorte en de 

kweek door het 

slachthuis

Verificatie info inzake aan 

de geboorte en de kweek 

door de uitsnijderij / 

verwerkingsbedrijf / 

koelhuis

Pre-attestatie op het handelsdocument, ter attentie van eventuele BE operatoren verder in 

de keten

Pre-certificaten 

afgeleverd door de 

bevoegde 

overheid van de 

LS van slachting

 
 
De pre-attestatie door Belgische operatoren ter attentie van operatoren 
stroomafwaarts in de productieketen, moet gebeuren op het handelsdocument, op 
basis van het volgende model:  
 
 

 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: HK  
Land van geboorte van de runderen: …………… 
Land van opfok van de runderen: ……………….. 
Land van slachten van de runderen: ………….. 
Datum en handtekening van de kwaliteitsverantwoordelijke van het bedrijf:  
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Het doorgeven van de informatie doorheen de productieketen is de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. De documenten op basis waarvan een 
operator een pre-attestatie aflevert moeten gedurende 2 jaar bewaard worden en 
kunnen door het FAVV opgevraagd worden ter verificatie.  
 
 
Export van producten afkomstig van varkens 
 
De varkens waarvan de producten voor export naar Hongkong worden verkregen, 
mogen enkel geboren, gefokt en geslacht zijn in bepaalde EU-lidstaten die erkend zijn 
voor de export van producten afkomstig van varkens naar Hongkong: de lidstaten van 
geboorte, opfok en slachten, moeten op het uitvoercertificaat / de aangifte van uitvoer 
worden vermeld. 
 
De lidstaten erkend door Hongkong zijn de volgende: 

- Oostenrijk, 
- Duitsland, 
- België, 
- Denemarken, 
- Spanje, 
- Finland, 
- Frankrijk, 
- Griekenland, 
- Hongarije, 
- Ierland, 
- Italië, 
- Nederland, 
- Portugal, 
- Polen, 
- Verenigd Koninkrijk, 
- Zweden 

 
De informatie aangaande de lidstaten van geboorte, opfok, slachten en verpakken 
moet door de Belgische operatoren worden verkregen / geverifieerd en doorgegeven 
worden stroomafwaarts in de productieketen door middel van een pre-attestatie op het 
handelsdocument: 
-  Voor varkens geslacht in België, is het de verantwoordelijkheid van het 

slachthuis om de informatie met betrekking tot de landen van geboorte en opfok 
van de varkens te verzamelen op basis van de beschikbare informatie in het 
VKI document, de oormerken van de varkens, informatie verstrekt door de 
verantwoordelijke van het bedrijf waarvan de geslachte varkens afkomstig zijn; 

-  Voor varkens geslacht in een andere lidstaat erkend door Hongkong en 
waarvan het vlees en/of de producten in België worden versneden / verwerkt / 
verpakt / opgeslagen alvorens geëxporteerd te worden, moet de operator 
beschikken over een pre-certificaat, afgeleverd door de bevoegde overheid van 
de erkende lidstaat in kwestie, dat de informatie verstrekt over de landen van 
geboorte en opfok van de varkens waarvan de producten afkomstig zijn. 
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Varkens geboren en 

gekweekt in een land 

dat in aanmerking 

komt voor export naar 

HK 

Slachting in BE

Slachting in een 

ander 

goedgekeurd LS

Verificatie info inzake aan 

de geboorte en de kweek 

door het slachthuis

Verificatie info inzake aan 

de geboorte en de kweek 

door de uitsnijderij / het 

koelhuis

Pre-attestatie op het handelsdocument, ter attentie van eventuele 

BE operatoren verder in de keten

Pre-certificaten afgeleverd 

door bevoegde overheid 

van de LS van slachting

Op basis van info op 

het VKI-document 

en de oormerken 

van de varkens

 
 
De pre-attestatie door Belgische operatoren ter attentie van operatoren 
stroomafwaarts in de productieketen, moet gebeuren op het handelsdocument, op 
basis van het volgende model:  
 

 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: HK  
Land van geboorte van de varkens: …………… 
Land van opfok van de varkens: ……………….. 
Land van slachten van de varkens: ………….. 
Datum en handtekening van de kwaliteitsverantwoordelijke van het bedrijf:  
 
 

 
Het doorgeven van de informatie doorheen de productieketen is de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. De documenten op basis waarvan een 
operator een pre-attestatie aflevert moeten gedurende 2 jaar bewaard worden en 
kunnen door het FAVV opgevraagd worden ter verificatie.  
 
 
Export van producten afkomstig van schapen 
 
Bij interesse in de export van producten afkomstig van schapen, gelieve eerst contact 
op te nemen met de LCE.  
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Algemene aanpak 
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Het certificaat is beschikbaar op de certificeringswebsite « Traces » 
(https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do). Om een login te 
bekomen, dient de operator contact op te nemen met zijn LCE.  
Op de website, gelieve de volgende stappen te volgen na identificatie: 

- In de linker kolom, onder “Veterinaire documenten”, selecteer “Export 
gezondheidscertificaat”. 

- In de tabel « Zoekresultaat » klikken op « Nieuw ».  
- In het vak « Nomenclatuur code », voeg de GN code in die van toepassing is 

volgens de aard van het te exporteren product en klik op « Toekennen » of 
selecteer de code via de voorziene lijst in de tabel « Browser Nomenclatuur 
codes ». 

- Kies « (HK) Gezondheidscertificaat voor export naar Hongkong » (als het 
slachten heeft plaatsgevonden in België) of « (HK) Aangifte ten uitvoer naar 
Hongkong » (als het slachten heeft plaatsgevonden in een andere erkende 
lidstaat) voor het model en klik op « Toekennen ». 

 
Het certificaat moet in het Nederlands en het Engels afgeleverd worden. De twee 
versies zijn beschikbaar op de Traces-website. Het certificaat in het Nederlands 
en het certificaat in het Engels moeten allebei ingevuld en ondertekend worden, 
en moeten de zending vergezellen. 
 
 
Export van producten afkomstig van runderen 
 
Punt II.1: het is noodzakelijk de lidstaat/lidstaten van geboorte van de runderen 
waarvan de producten afkomstig zijn te vermelden, de lidstaat/lidstaten van 
opfok/vetmesten van de runderen waarvan de producten afkomstig zijn te vermelden, 
de lidstaat/lidstaten van slachten van de runderen waarvan de producten afkomstig 
zijn te vermelden en de lidstaat/lidstaten van verpakken van de producten te 
vermelden.  
Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de informatie verstrekt in het 
kader van de wettelijke etiketteringsvereisten voor rundvlees, de pre-attestaties of pre-
certificaten, afhankelijk van de situatie (zie de beschreven situaties onder punt IV. 
Specifieke voorwaarden van deze instructie). 
 
Punten II.2 t.e.m. II.4: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de 
Europese wetgeving.  
 
Punt II.5: deze verklaring kan enkel ondertekend worden indien de geëxporteerde 
producten afkomstig zijn van runderen geboren, gefokt en geslacht en van vlees 
versneden en opgeslagen in lidstaten erkend voor export naar Hongkong (zie 
landenlijst onder punt IV. Specifieke voorwaarden van deze instructie). Controleer de 
lijst met landen van herkomst, fokken, slachten, uitsnijden/verpakken op basis van de 
pre-attestaties / pre-certificaten waarover de operator beschikt. 
 
Punt II.6: deze verklaring moet op dezelfde manier ingevuld worden als deze onder 
punt II.1. Vervolledig de BSE status op basis van de vermelde landen 
(verwaarloosbaar of gecontroleerd): deze kan geverifieerd worden op de website van 
de OIE.  

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do
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Punt II.7: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese 
wetgeving.  
 
 
Export van producten afkomstig van varkens 
 
Punt II.1: het is noodzakelijk de lidstaat/lidstaten van geboorte van de varkens 
waarvan de producten afkomstig zijn te vermelden, de lidstaat/lidstaten van 
opfok/vetmesten van de varkens waarvan de producten afkomstig zijn te vermelden, 
de lidstaat/lidstaten van slachten van de varkens waarvan de producten afkomstig zijn 
te vermelden en de lidstaat/lidstaten van verpakken van de producten te vermelden.  
Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de pre-attestaties of pre-
certificaten, afhankelijk van de situatie (zie de beschreven situaties onder punt IV. 
Specifieke voorwaarden van deze instructie). 
 
Punten II.2 t.e.m. II.4: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de 
Europese wetgeving.  
 
Punt II.5: deze verklaring kan enkel ondertekend worden indien de geëxporteerde 
producten afkomstig zijn van varkens geboren, gefokt en geslacht en van vlees 
versneden en opgeslagen in lidstaten erkend voor export naar Hongkong (zie 
landenlijst onder punt IV. Specifieke voorwaarden van deze instructie). Controleer de 
lijst met landen van herkomst, fokken, slachten, uitsnijden/verpakken op basis van de 
pre-attestaties / pre-certificaten waarover de operator beschikt. 
 
Punten II.6 en II.7: deze verklaringen moeten niet ingevuld / ondertekend worden. 
 
 
Export van producten afkomstig van schapen 
 
Bij interesse in de export van producten afkomstig van schapen, gelieve eerst contact 
op te nemen met de LCE.  
 


