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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Varkensvlees 0203 22 19 
0209 10 90 
0203 19 13 
0203 21 10 
0203 19 59 

 Mexico 

 
 
 
II. Europees certificaat 
 

Type certificaat Titel van het certificaat  
   
TRACES Export certificaat van de EU – (MX) uitvoer van 

varkensvlees naar Mexico v.2. (06/2017) 
2 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Mexico 
 
Een operator moet door de Mexicaanse overheid goedgekeurd zijn om varkensvlees 
naar Mexico te kunnen exporteren. 
De gesloten lijst met goedgekeurde inrichtingen is terug te vinden op de website van 
het FAVV. 
 
Elke inrichting die een goedkeuring wil voor export van varkensvlees naar Mexico 
moet een aanvraag voor erkenning bij zijn LCE indienen, volgens de algemene 
procedure en dit aan de hand van het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de 
website van het FAVV (EX.VTP.erkenningexport).  
 
Wanneer de aanvragende inrichting een slachthuis is moet de inrichting een 
gevalideerde ACS hebben opdat zijn aanvraag ontvankelijk zou zijn (zie verder). 
 
De Mexicaanse overheid behoudt zich het recht om een inrichting te controleren 
alvorens deze goed te keuren. Alle kosten in verband met een dergelijk 
inspectiebezoek zijn ten laste van de aanvragende operator. 
De aanvragende inrichting verbindt zich er dus toe een dergelijk bezoek toe te laten en 
voegt de hierna vermelde verklaring toe aan zijn aanvraag voor erkenning: 
 
 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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Ik, ondergetekende, verantwoordelijke van de inrichting ................................... (de 
naam van de inrichting vermelden) met erkennings- / toelatings- / registratienummer 
............................................... (De optie schrappen die niet van toepassing is en het 
erkenningsnummer vermelden) verbind mij ertoe alle kosten te dragen die betrekking 
hebben op het inspectiebezoek / de audit betreffende de aanvraag voor erkenning 
ingediend bij het FAVV voor export van varkensvlees naar Mexico. 
 
Datum: 
Naam en handtekening van de verantwoordelijke en stempel van de inrichting: 
 

 
Het FAVV is belast met het versturen van de aanvraag voor erkenning naar de 
bevoegde Mexicaanse overheid. 
 
De erkenning neemt aanvang na ontvangst van de brief van DG Controle waarin de 
opname in de gesloten lijst bevestigd wordt.  
 
De erkenning is voor een periode van 3 jaar geldig. Na afloop van de periode van 3 
jaar moet de operator een nieuwe aanvraag indienen. De inrichting wordt in de 
gesloten lijst opgenomen al naargelang de beoordeling door de Mexicaanse overheid 
van de resultaten verkregen gedurende die drie jaar, evenals op basis van de 
beoordeling tijdens een nieuw inspectiebezoek dat in de loop van drie jaar zal 
plaatsvinden.  
 
 
Gevalideerd ACS en specifieke exportprocedure 
 
Hetgeen hierna volgt, is enkel van toepassing op de slachthuizen. 
 
De Mexicaanse voorschriften betreffende de postmortemkeuring wijken af van deze 
die van toepassing zijn volgens de Europese wetgeving. Teneinde te garanderen dat 
het uitgevoerde vlees wel degelijk afkomstig is van karkassen die een 
postmortemkeuring hebben ondergaan overeenkomstig de Mexicaanse voorschriften, 
vereist het FAVV van het slachthuis dat wenst goedgekeurd te worden voor export 
naar Mexico dat het over een gevalideerd ACS beschikt waarin een exportprocedure 
specifiek voor Mexico is opgenomen. 
 
In deze procedure moet meer bepaald het volgende omschreven zijn: 

- de voorschriften die verder gaan dan de Europese regelgeving,  
- de wijze waarop de operator zich gaat organiseren om te garanderen / te 

verifiëren dat het product dat hij wil exporteren, voldoet aan die voorschriften, 
- de eventuele non-conformiteiten die kunnen gedetecteerd worden en de 

correctieve acties die ondernomen worden, alsook de preventieve maatregelen 
die worden ingesteld om te vermijden dat dezelfde non-conformiteiten herhaald 
worden. 
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Bij de audit van het deel “Export” van het ACS: 
- verifieert/verifiëren het FAVV/de OCI’s dat de procedure wel degelijk verwijst 

naar alle elementen van deze instructie, 
- verifieert/verifiëren het FAVV/de OCI’s dat de operator de procedure in de 

praktijk toepast. 
 
De operator moet de specifieke voorschriften voor export laten valideren en daarbij 
rekening houden met de bepalingen die beschreven zijn in de omzendbrief met 
betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van de export 
naar derde landen. Het is de verantwoordelijkheid van de operatoren om aan de OCI's 
te melden voor welke combinaties "product(groep)-land" de exportvoorwaarden 
geauditeerd moeten worden. 
 
Het behoort tot de verantwoordelijkheden van het slachthuis om elke onderbreking van 
de validatie van het ACS te communiceren aan alle partijen betrokken bij de export 
naar Mexico (LCE, stroomafwaartse operatoren aan wie hij gepreattesteerde 
producten levert voor Mexico). Het slachthuis moet het bewijs kunnen leveren dat het 
deze informatie aan alle stakeholders heeft gecommuniceerd. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Oorsprong van de varkens 
 
Het uitgevoerde vlees moet afkomstig zijn van varkens die in België geboren en gefokt 
zijn of in de Lidstaten die door Mexico goedgekeurd zijn voor de export van 
varkensvlees. De andere Lidstaten die momenteel goedgekeurd zijn voor de export 
van varkensvlees naar Mexico zijn Spanje, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Italië. 
 
Indien het uitgevoerde vlees niet enkel afkomstig is van varkens geboren en gefokt in 
België, moeten de Lidstaten waarvan de varkens afkomstig zijn op het certificaat 
vermeld worden. 
 
Het voldoen aan de specifieke voorschriften met betrekking tot de oorsprong van de 
varkens wordt verschaft door de fokker door middel van het VKI-document waarin in 
deel 3 de vermelding “Mexico” wordt aangebracht. Deze laatste verklaart dat de 
varkens vermeld in het betrokken VKI-document voldoen aan de VKI-
exportvoorschriften voor Mexico die op de website van het FAVV gepubliceerd zijn.  
 
Het voldoen aan de specifieke voorschriften betreffende de oorsprong van de varkens 
en betreffende de huisvestingsomstandigheden van de varkens is door de 
verantwoordelijke van het slachthuis geverifieerd op basis van de VKI-documenten en 
de relevante informatie is aan de operatoren stroomafwaarts van het slachthuis 
meegedeeld door middel van een pre-attest op het handelsdocument (zie verder). 
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Huisvesting van de varkens 
 
Het uitgevoerde vlees moet afkomstig zijn van varkens die nooit in contact gekomen 
zijn met wilde tweehoevigen. Dit voorschrift kan enkel gegarandeerd worden als de 
varkens sinds hun geboorte gehuisvest zijn in inrichtingen die gecontroleerde 
huisvestingsomstandigheden toepassen.  
 
De voorwaarden om aan de specifieke voorschriften betreffende de 
huisvestingsomstandigheden te voldoen en deze voor de doorstroming van de 
informatie doorheen de productieketen zijn gelijkaardig aan de voorwaarden die van 
toepassing zijn op de voorschriften m.b.t. oorsprong van de varkens. 
 
 
Trichinen 
 
De karkassen waarvan het vlees verkregen is, moeten getest worden met gunstig 
resultaat voor Trichinen of het vlees moet een koudebehandeling ondergaan hebben 
met een specifieke “tijd-temperatuur” combinatie. 
De optie die van toepassing is moet op het certificaat vermeld worden. 
 
Het voldoen aan de specifieke voorschriften met betrekking tot Trichines is afhankelijk 
van de optie die van toepassing is: 

- ofwel beschikt de exporterende inrichting over voldoende bewijzen die 
bevestigen dat de trichinetest in het slachthuis is uitgevoerd, 

- ofwel beschikt de exporterende inrichting over voldoende bewijzen die 
bevestigen dat er een koudebehandeling werd toegepast (door de inrichting zelf 
of door een stroomopwaartse operator) overeenkomstig de voorschriften 
vermeld in het certificaat. 

 
Door middel van een pre-attest op het handelsdocument wordt aan de operatoren 
stroomafwaarts van het slachthuis meegedeeld dat aan het specifieke voorschrift 
betreffende trichinen voldaan is (zie verder). 
 
 
Postmortemkeuring 
 
De visuele postmortemkeuring is niet voldoende: de Mexicaanse overheid eist dat de 
postmortemkeuring wordt uitgevoerd door palpatie en insnijdingen, zoals 
voorgeschreven door de Mexicaanse wetgeving (« Norma Oficial Mexicana NOM-009-
ZOO-1994, Proceso sanitario de la carne »).  
 
In samenwerking met zijn LCE moet het slachthuis zich zodanig organiseren dat de 
postmortemkeuring van de karkassen waarvan het vlees bestemd is voor export naar 
Mexico, wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de Mexicaanse 
overheid. Dit moet gedetailleerd worden in de specifieke procedure voor export naar 
Mexico opgenomen in het gevalideerde ACS van het slachthuis. 
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Door middel van een pre-attestatie op het handelsdocument wordt aan de operatoren 
stroomafwaarts van het slachthuis meegedeeld dat aan het specifieke voorschrift 
betreffende de postmortemkeuring voldaan is (zie verder). 
 
 
Kanalisatie 
 
De producten mogen enkel terechtkomen in de inrichtingen die door de Mexicaanse 
overheid goedgekeurd zijn voor de export van varkensvlees. 
 
De certificerende agent moet dus nagaan of alle inrichtingen die op het certificaat 
vermeld zijn goedgekeurd zijn door de Mexicaanse overheid. 
 
 
Pre-attestatie  
 
Door een pre-attestatie op het handelsdocument wordt de hele productieketen 
geïnformeerd dat aan de voorschriften met betrekking tot de oorsprong van de 
varkens, tot trichinen en de postmortemkeuring voldaan is. 
 
De relevante informatie (herkomst van de dieren, garanties trichinen, enz.), die op 
basis van het nazicht van het VKI-document verzameld is in het slachthuis, wordt 
eveneens verspreid doorheen de hele productieketen via een pre-attest op het 
handelsdocument.  
 
De kwaliteitsverantwoordelijke van de stroomopwaartse inrichting moet het pre-attest 
opmaken dat bestemd is voor de stroomafwaartse inrichting door de volgende 
verklaring op het handelsdocument te plaatsen. 
 

 
De producten voldoen aan de exportvoorschriften voor : MX 

- Land / gebied van herkomst van de varkens: 
- Trichinen : nihil / test slachthuis / koudebehandeling (..... uur - ............. °C) (1) 

 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 
 
(1) Schrap wat niet van toepassing is en vul aan in geval van koudebehandeling  
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten. 
 
Elk opgelijst slachthuis waarvan de validatie van het ACS onderbroken / opgeschort is, 
kan geen pre-attest afleveren gedurende deze periode van onderbreking / schorsing. 
Bovendien wanneer de onderbreking / schorsing opgeheven is, kan de operator in 
kwestie geen pre-attest afleveren voor het vlees dat geproduceerd werd in de periode 
van onderbreking / schorsing. Het FAVV kan onaangekondigde controles uitvoeren om 
na te gaan of dit voorschrift nageleefd wordt, zowel in de slachthuizen waar het ACS 
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opgeschort is als bij de operatoren aan wie het slachthuis gewoonlijk producten met 
pre-attest voor Mexico levert. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Het certificaat is beschikbaar op de website certificering « Traces » 
(https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do). De operator 
moet zich richten tot zijn LCE om een login te krijgen. 
Gelieve de volgende stappen op de website te volgen na identificatie: 

- Selecteer “Exportcertificaat” in de linkerkolom onder “Veterinaire 
documenten”; 

- Klik op “nieuw” in de tabel “Zoekresultaat”. 
- vul de GN-code in die van toepassing is volgens de aard van het uit te 

voeren product in het vak “Nomenclatuur code” en klik op “toekennen” of 
selecteer de code via de lijst in de tabel “Browser nomenclatuur code”;  

- Kies “(MX) Uitvoer van varkensvlees naar Mexico v.2. (06/2017)” voor het 
model en klik op “toekennen”. 

 
Het certificaat moet worden afgeleverd in het Spaans en in de moedertaal van de 
operator. 
 
Punt I.11: De inrichting van waaruit de export plaatsvindt is de plaats van 
oorsprong. De naam, het adres en het erkenningsnummer van het bedrijf 
moeten vermeld zijn.  
 
Punt I.25: Alle inrichtingen waar de producten geweest zijn voordat ze 
uitgevoerd werden, moeten vermeld worden (dus vanaf het slachthuis). Er moet 
nagegaan worden dat alle inrichtingen wel degelijk goedgekeurd zijn door de 
Mexicaanse overheid. 
 
Punt II.1.1: Kies tussen een van beide opties en indien de varkens afkomstig zijn 
uit een andere LS, moet vermeld worden uit welke LS en moet nagegaan worden 
of deze goedgekeurd zijn door Mexico voor de export van varkensvlees (Zie 
punt IV. Specifieke voorwaarden - Oorsprong van de varkens).  

- De informatie kan worden nagezien op basis van de VKI-documenten 
indien de export vanuit een slachthuis plaatsvindt. 

- De informatie kan worden nagezien op basis van de pre-attesten indien de 
export na het slachthuis plaatsvindt. 

 
Punt II.1.2: Deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

- Voor de varkens afkomstig uit België moet het statuut van België worden 
nagegaan met betrekking tot mond-en-klauwzeer, Afrikaanse varkenspest, 
alsook van het gebied waaruit de varkens komen indien België voor deze 
ziekten geregionaliseerd is. De sanitaire toestand van België kan worden 
nagegaan op de website van het FAVV. 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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- Voor de varkens afkomstig van andere Lidstaten en geslacht in België is 
dit voorschrift gedekt door het intracommunautaire certificaat dat de 
varkens begeleidt. 

 
Punt II.1.3: Deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

- Voor de varkens afkomstig uit België moet het statuut van België worden 
nagegaan met betrekking tot mond-en-klauwzeer, Afrikaanse varkenspest, 
alsook van het gebied waaruit de varkens komen indien België voor deze 
ziekten geregionaliseerd is. De  sanitaire toestand van België kan worden 
nagegaan op de website van het FAVV. 

- Voor de varkens afkomstig van andere Lidstaten en geslacht in België is 
dit voorschrift gedekt door het intracommunautaire certificaat dat de 
varkens begeleidt. 

 
Punt II.1.4: Deze verklaring mag worden ondertekend na controle. Een van beide 
voorgestelde voorwaarden moet worden nageleefd.  

- Indien de export plaatsvindt vanuit een slachthuis kan worden 
gegarandeerd op basis van de resultaten van de trichinetest dat aan dit 
voorschrift voldaan is. 

- Indien de export plaatsvindt stroomafwaarts van het slachthuis kan 
gegarandeerd worden dat aan deze vereiste voldaan is op basis van de 
pre-attesten of op basis van het bewijs van een koudebehandeling 
uitgevoerd door de exporterende operator. 

 
Punt II.1.5: Deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de 
wetgeving. 
 
Punt II.1.6: Deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

- Indien de export plaatsvindt vanuit een slachthuis kan worden 
gegarandeerd op basis van de VKI-documenten dat aan dit voorschrift 
voldaan is. 

- Indien de export na het slachthuis plaatsvindt kan worden gegarandeerd 
op basis van de pre-attesten dat aan dit voorschrift voldaan is. 

 
Punt II.1.7: Deze verklaring mag worden ondertekend na controle. Kanalisatie is 
van toepassing: alle inrichtingen vermeld in punt I.25 moeten door de 
Mexicaanse overheid goedgekeurd zijn en dus op de gesloten lijst staan die op 
de website van het FAVV staat. 
 
Punten II.1.9 en II.1.10: Deze verklaringen kunnen worden ondertekend na 
controle. De operator moet de nodige bewijzen verstrekken. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/

