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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Samengestelde producten 1601 

1602 
1603 
1604 
1605 
1901 
1902 

1905 
2004 
2005 
2103 
2104 
2105 
2106 

Servië 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.RS.07.01 
 

Gezondheidscertificaat voor invoer naar de Republiek 
Servië van voor humane consumptie bestemde 
samengestelde producten 

12 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Servië: 
 
Een specifieke erkenning van de bevoegde overheid van Servië is niet nodig 
voor de export van samengestelde producten. 
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden  
 
Algemeen: een certificaat afgeleverd voor de export naar Servië is 10 dagen 
geldig vanaf de datum van ondertekening. Indien de goederen per boot 
verzonden worden, wordt deze geldigheid verlengd met de duur van de 
bootreis. 
 
 
Punt II.1: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving en de erkenning van de producerende inrichting. 
 
 
Punt II.2: op basis van de samenstelling van het geëxporteerde product dienen 
punten II.2.A, II.2.B, II.2.C en/of II.2.D ingevuld te worden. 
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Punt II.2.A: dit punt dient ingevuld te worden wanneer het samengestelde 
product, vleesproducten, darmen, blazen of magen bevat. 
 

• Punt II.2.A.(A): de soort, waarvan de vleesproducten/darmen/blazen/ 
magen afkomstig zijn, vermelden. De operator moet de nodige 
bewijsstukken voorleggen. 

 
• Punt II.2.A.(B): de behandeling, die de vleesproducten/darmen/blazen/ 

magen hebben ondergaan, vermelden. De operator moet de nodige 
bewijsstukken voorleggen. 

 
• Punt II.2.A (C): het land vermelden waarin het product vervaardigd werd. 

 
• Punt II.2.A (E): dit punt is enkel van toepassing voor samengestelde 

producten op basis van vleesproducten/darmen/blazen/magen afkomstig 
van runderen, schapen of geiten. Naargelang het statuut van het land 
vermeld in punt II.2.A (B), moet punt E.1, punt E.2 of punt E.3 
gecertificeerd worden. In geval het land vermeld in punt II.2.A.(B) België 
is, is punt E.1 van toepassing aangezien België een land is met een 
verwaarloosbaar BSE-risico. Punten E.1, E.2 en E.3 mogen worden 
gecertificeerd op basis van de Europese regelgeving. 

 
 
Punt II.2.B: dit punt dient ingevuld te worden wanneer het samengestelde 
product verwerkte zuivelproducten bevat. 
 

• Punt II.2.B.a: het land vermelden waarin het product vervaardigd werd. 
 

• Punt II.2.B.b: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving. 

 
• Punt II.2.B.c: naargelang de soort waarvan de melk afkomstig is, moet 

een van de opties gekozen worden. Voor de gekozen optie moet de 
toegepaste behandeling voor het vervaardigen van het product 
aangeduid worden. De operator moet de nodige bewijsstukken 
voorleggen. 

 
• Punt II.2.B.d: de datum of periode van productie moet ingevuld worden. 

De operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
 
Punt II.2.C: dit punt dient ingevuld te worden wanneer het samengestelde 
product verwerkte visserijproducten bevat. Het erkenningsnummer en het land 
van de producerende inrichting invullen. 
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Punt II.2.D: dit punt dient ingevuld te worden wanneer het samengestelde 
product verwerkte eiproducten bevat. Het land invullen waar de eiproducten 
vervaardigd werden.  
 

• Punt II.2.D.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van 
de dierziektestatus van België en het land waarvan de eieren afkomstig 
zijn indien dit niet België is. De operator moet de nodige bewijsstukken 
voorleggen. 

 
• Punt II.2.D.2: de toegepaste behandeling van het eiproduct vermelden. 

De operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
 
 
 
 
 
     ************* 
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