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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Pluimveevleesproducten 1601 
1602 

India 

 
 
 
II. Exportcertificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.AA.08.xx Gezondheidscertificaat voor de export van 

vleesproducten 
5 blz. 

 
Het certificaat voor de export van pluimveevleesproducten naar India is het 
algemene gezondheidscertificaat voor de export van vleesproducten. 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het 
algemene certificaat voor de uitvoer van vleesproducten gepubliceerd op de 
website van het FAVV. 
 
Het hiervoor vermelde certificaat is niet onderhandeld met de autoriteiten van 
het derde land van bestemming. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de 
operator om na te gaan of het wordt aanvaard door de autoriteiten van het land 
van bestemming. Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het 
feit dat het certificaat niet wordt aanvaard door de autoriteiten van het land van 
bestemming. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor uitvoer naar India 
 
Het is niet noodzakelijk om over een specifieke vergunning bij de Indiase 
autoriteiten te beschikken voor de uitvoer van producten op basis van 
pluimveevlees naar India, aangezien dat land geen gesloten lijst toepast. 
 
De operator moet daarentegen over een invoervergunning beschikken. Die de 
producten beschrijft waarvoor hij een toelating heeft om ze naar India te mogen 
uitvoeren. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
De volgende additionele verklaringen moeten worden toegevoegd aan het 
algemene certificaat, in het Engels: 
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1. Belgium is free from Avian Influenza (Highly Pathogenic Avian 
Influenza and Low Pathogenic Avian Influenza subtypes H5 and H7) 
België is vrij van aviaire influenza (hoog pathogene aviaire influenza en laag 
pathogene aviaire influenza van subtypes H5 en H7) 

 
2. The product has been processed at a temperature to attain an internal 

temperature of not less than 70°C for 30 minutes 
Het product werd verwerkt bij een temperatuur om een interne temperatuur 
te bekomen van niet minder dan 70°C gedurende 30 minuten 

 
3. No ingredient of ruminant / porcine origin has been incorporated during 

processing 
Er werden geen ingrediënten afkomstig van herkauwers / varkens 
toegevoegd tijdens de verwerking 

 
4. The source birds were not fed with feeds produced from internal 

organs, blood meal and tissues of ruminant origin 
De vogels waarvan de producten werden afgeleid werden niet gevoederd 
met voeder geproduceerd van interne organen, bloedmeel of weefsels 
afkomstig van herkauwers 

 
5. The meat does not have residues of pesticides, drug, mycotoxins and 

chemicals above the Maximum Residue Limits prescribed 
internationally 
Het vlees bevat geen residuen van pesticiden, geneesmiddelen, mycotoxines 
en chemicaliën boven de internationaal voorgeschreven maximale residu 
gehaltes 

 
6. The product has never been in contact with ruminant / pork product 

during processing / storage and not manufactured using the same 
facilities of ruminant / pork product 
Het product kwam tijdens verwerking / opslag nooit in contact met producten 
afkomstig van herkauwers / varkens en werd niet vervaardigd gebruik 
makend van dezelfde uitrusting als producten afkomstig van herkauwers / 
varkens 

 

 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de certificeringsvoorwaarden vermeld in de instructie voor het certificaat 
EX.VTP.AA.08.xx 
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Additionele verklaringen 
 
Verklaring 1: deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de 
gezondheidsstatus van België voor wat betreft aviaire influenza op de website 
van het FAVV. 
 
Verklaring 2:  

- voor Belgische producenten onder de controle van het FAVV: deze 
verklaring kan ondertekend worden na controle. De operator dient de 
nodige bewijzen voor te leggen, vb. productieproces; 

- voor producenten uit andere lidstaten: een pre-certificaat afgeleverd door 
de bevoegde overheid van de lidstaat in kwestie moet aangeleverd 
worden. 

 
Verklaring 3:  

- voor Belgische producenten onder de controle van het FAVV: deze 
verklaring kan ondertekend worden na controle. De operator dient de 
nodige bewijzen voor te leggen, vb. productieproces, ingrediëntenlijst; 

- voor producenten uit andere lidstaten: een pre-certificaat afgeleverd door 
de bevoegde overheid van de lidstaat in kwestie moet aangeleverd 
worden. 

 
Verklaringen 4 en 5: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis 
van de EU regelgeving. 
 
Verklaring 6:  

- voor Belgische producenten onder de controle van het FAVV: deze 
verklaring kan ondertekend worden na controle. Indien de operator 
andere soorten vlees dan pluimveevlees verwerkt / opslaat, dient hij de 
nodige informatie te verstrekken om scheiding van de processen in plaats 
en/of tijd aan te tonen;  

- voor producenten uit andere lidstaten: een pre-certificaat afgeleverd door 
de bevoegde overheid van de lidstaat in kwestie moet aangeleverd 
worden. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp

