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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Pluimveevlees en 
pluimveevleesproducten 
 

0207, 1601, 1602 Japan 

 
 
 
II. Certificaten en attestaties  
 
Code FAVV Titel van het document   
   
EX.VTP.JP.03.01  
 

Inspectiecertificaat voor export van pluimveevlees en 
pluimveevleesproducten naar Japan 

4 blz. 

EX.VTP.JP.03.01  
- ANNEX A - 

Bijlage aan het inspectiecertificaat voor export van 
pluimveevlees en pluimveevleesproducten naar Japan 

2 blz. 

EX.VTP.JP.03.01  
- ANNEX B - 

Bijlage B aan het inspectiecertificaat voor export van 
pluimveevlees en pluimveevleesproducten naar Japan 

2 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Japan 
 
Japan past een gesloten lijst toe. Enkel de bedrijven opgenomen in deze lijst mogen 
pluimveevlees en pluimveevleesproducten naar Japan uitvoeren.  
De lijst kan worden geraadpleegd op de website van het FAVV via de volgende link: 
http://www.afsca.be/exportderdelanden/inrichtingen/  
 
Iedere inrichting die in de gesloten lijst van goedgekeurde bedrijven voor de export 
van pluimveevlees en pluimveevleesproducten naar Japan wenst te worden 
opgenomen, moet een erkenningsaanvraag voor export naar Japan bij haar PCE 
indienen volgens de algemene procedure, aan de hand van het formulier 
beschikbaar op de website van het FAVV (EX.VTP.exporterkenning). 
 
Het hoofdbestuur maakt de aanvraag vervolgens over aan de Japanse overheid. 
De erkenning geldt na ontvangst van de brief van DG Controle die bevestigt dat de 
inrichting in de gesloten lijst opgenomen is. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden  
 
Oorsprong van de dieren en het vlees 
 
Japan laat de import toe van pluimveevlees en pluimveevleesproducten uit  

http://www.afsca.be/exportderdelanden/inrichtingen/
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 België; 

 andere EU-lidstaten, verwerkt of opgeslagen in België; 
o   in dat geval moet annex A toegevoegd worden aan het 

certificaat; 

 landen waaruit Japan de import van pluimveevlees toelaat, verwerkt of 
opgeslagen in België; 

o   in dat geval moet een certificaat, opgesteld in het land vanwaar 
het pluimveevlees afkomstig is, toegevoegd worden aan het certificaat. 

 
Het land en de regio van herkomst moeten opgenomen zijn in de lijst van derde 
landen erkend als vrij van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) en 
laagpathogene aviaire influenza (LPAI) door de MAFF. Deze lijst is beschikbaar 
op de website van de Japanse overheid en wordt regelmatig bijgewerkt: 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html 
 
 
Kanalisatie 
 
Producten van inrichtingen uit de EU kunnen enkel gebruikt worden voor verdere 
verwerking en export naar Japan indien ze vergezeld zijn van de nodige garanties 
(zie certificeringsvoorwaarden EX.VTP.JP.03.01-ANNEX A-). 
 
De kanalisatie van de producten tussen BELGISCHE inrichtingen is van toepassing: 
het vlees bestemd voor export naar Japan mag enkel in inrichtingen opgenomen in 
de gesloten lijst van inrichtingen goedgekeurd voor export naar Japan geweest zijn. 
 
Indien vlees of vleesproducten die voldoen aan de certificeringsvoorwaarden voor 
export naar Japan verplaatst worden tussen Belgische inrichtingen, dient deze 
vergezeld te zijn van een preattestatie. Deze preattestatie kan afgeleverd worden 
door de verantwoordelijke van de inrichting op het handelsdocument en dient 
volgende gegevens te bevatten: 
 

“Het vlees beantwoordt aan de certificeringsvoorwaarden voor export naar Japan” 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 
De kanalisatie is ook van toepassing binnen een inrichting: het vlees bestemd voor 
export naar Japan moet op elk moment identificeerbaar zijn en gescheiden 
gehouden zijn van vlees dat niet aan de sanitaire eisen voor export naar Japan 
voldoet.  
 
 
 
 
 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html
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V. Certificeringsvoorwaarden  
 

EX.VTP.JP.03.01 

 
Punt 2.1. 
Hier dient België vermeld te worden evenals eventuele andere landen van waar het 
vlees afkomstig was, voorafgaand aan de verwerking in België. De landen vermeld 
in dit punt moeten opgenomen zijn in de lijst van derde landen erkend als vrij 
van HPAI en LPAI die gepubliceerd is op de website van de Japanse overheid: 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html. 
 
Indien een zending pluimveevlees bevat dat afkomstig is uit een andere Europese 
lidstaat, en verwerkt of opgeslagen werd in België, dan dient bijkomend door de 
Belgische certificerende agent het certificaat met als referentie EX.VTP.JP.03.01 –
ANNEX A- afgeleverd te worden. 
 
Indien een zending pluimveevlees bevat dat afkomstig is uit een derde land, en 
verwerkt of opgeslagen werd in België, dan dient bijkomend het exportcertificaat, 
opgesteld in het land vanwaar het pluimveevlees afkomstig is, toegevoegd te worden 
aan het certificaat met als referentie EX.VTP.JP.03.01. 
 
Punt 2.2.5. 
Indien een zending pluimveevleesproducten bevat waarvoor darmen van dierlijke 
oorsprong gebruikt werden, dan dient bijkomend door de Belgische certificerende 
agent het certificaat met als referentie EX.VTP.JP.03.01 –ANNEX B- afgeleverd te 
worden. 
 
Punt 3.6. 
Indien het pluimveevlees door derde landen wordt vervoerd, moet de container 
verzegeld worden met een zegel van de certificerende agent van het FAVV. De zegel 
dient met een staaldraad te worden bevestigd. 
 
Punt 4.1., Punt 4.2., Punt 4.3. 
Deze voorwaarden kunnen, voor Belgische producten, worden gecertificeerd op 
basis van Europese regelgeving. 
 
Punt 4.4. 
Dit kan gecertificeerd worden indien gedurende ten minste 90 dagen vóór de datum 
van verzending van het pluimveevlees geen gevallen van aangifteplichtige aviaire 
influenza gemeld werden in België. 
 
Punt 4.5. 
Dit kan gecertificeerd worden indien gedurende ten minste 90 dagen vóór het 
slachten of sedert het uitkippen van het pluimvee geen gevallen van de ziekte van 
Newcastle gemeld werden in België of in een regio zoals beschreven in het 
certificaat. 
 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html
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Punt 4.6. 
Het pluimvee moet afkomstig zijn van bedrijven die de laatste 90 dagen voor de 
slachting vrij zijn geweest van vogelcholera. Dit moet worden gecontroleerd op de 
VKI. 
Indien vanuit een slachthuis wordt geëxporteerd, moeten de VKI-documenten 
gecontroleerd worden.  
Indien vanuit een inrichting stroomafwaarts van een slachthuis geëxporteerd wordt, 
moeten de pre-attestaties gecontroleerd worden (zie punt “Kanalisatie”)  
 
Punt 4.7. 
Het vlees mag enkel afkomstig zijn van bedrijven die vermeld staan op de gesloten 
lijst voor de export van pluimveevlees naar Japan. 
 
Punt 4.8, punt 4.9. 
Deze voorwaarden kunnen worden gecertificeerd op basis van Europese wetgeving. 
 
Punt 4.10. 
De naam en het erkenningsnummer van het slachthuis (indien vanuit het slachthuis 
geëxporteerd wordt) of van het bedrijf van transformatie (indien stroomafwaarts van 
het slachthuis geëxporteerd wordt) moeten op de dozen aangebracht worden. 
De vermelding “Inspection passed” moet eveneens op de dozen aangebracht 
worden. Het aanbrengen van deze vermelding houdt in dat de goederen vóór 
verzending een fysische controle hebben ondergaan door een officiële dierenarts. 
 
Punt 4.11. 
De Europese regelgeving hieromtrent wordt in Japan als equivalent beschouwd. Dit 
kan dus gecertificeerd worden op basis van Europese wetgeving. 
 
 

EX.VTP.JP.03.01 –ANNEX A-  

 
Punt 1.1. 
Het land en de regio van herkomst moeten opgenomen zijn in de lijst van derde 
landen erkend als vrij van HPAI en LPAI die gepubliceerd is op de website van 
de Japanse overheid: 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html 
 
Punt 2.1. en punt 2.2. 
De operator dient hiervoor de nodige bewijzen aan de certificerende agent voor te 
leggen. De certificerende agent verifieert de juistheid ervan. 
 
Punt 2.3. en 2.4. 
De operator dient hiervoor de nodige bewijzen aan de certificerende agent voor te 
leggen. 
 
Punt 2.5. 
Dit kan gecertificeerd worden op basis van Europese wetgeving. 
 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html
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EX.VTP.JP.03.01 –ANNEX B-  

 
Punt 1.3. 
De operator dient aan te tonen dat de dieren, waarvan de darmen afkomstig zijn, 
geboren en opgekweekt zijn in het land van oorsprong. 
Het land en de regio van herkomst mag niet geschorst zijn door MAFF voor de invoer 
van darmen van runderen, schapen en geiten. Een lijst met geschorste landen kan 
worden geraadpleegd op volgende webpagina:  
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/bse.html. 
 
Punt 2.1.1. 
Deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator moet de nodige 
informatie voorleggen betreffende de aard en de oorsprong van de darmen. De 
certificerende agent moet controleren dat de landen waaruit de darmen afkomstig zijn 
niet opgenomen zijn in de lijst van landen geschorst door Japan voor de import van 
vlees, darmen en andere producten afgeleid van runderen, geiten en schapen. Deze 
lijst kan worden geraadpleegd via de volgende link: 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/bse.html. 
 
Punt 2.1.2. 
Dit kan gecertificeerd worden op basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt 2.1.3. 
Overeenkomstig de EU-regelgeving worden darmen geproduceerd in derde landen 
onderworpen aan een importcontrole. Deze verklaring mag worden ondertekend op 
basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt 2.1.4. 
Dit kan gecertificeerd worden op basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt 2.2.1. 
Overeenkomstig de EU-regelgeving worden darmen geproduceerd in lidstaten, 
vervaardigd uit dieren die onderworpen zijn aan een ante- en post-mortemkeuring. 
Deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt 2.2.2. 
Overeenkomstig de EU-regelgeving worden darmen geproduceerd in derde landen 
onderworpen aan een importcontrole. Deze verklaring mag worden ondertekend op 
basis van de Europese regelgeving. 
 
 
 
VI. Aanverwante websites  
 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/bse.html 
 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/bse.html
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/bse.html
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/bse.html

