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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Vleesproducten 1601, 1602 Servië 
 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.RS.02.02 
 

Veterinair certificaat voor de export van vleesproducten 
naar de Republiek Servië 

14 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Servië 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Servië is niet nodig voor 
de export van vleesproducten. 
 
 
Geldigheid van het certificaat 
 
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. 
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden  
 
Opgelet: dit certificaat kan niet worden gebruikt voor vleesproducten waar konijnen- 
en /of hazenvlees in is verwerkt, omdat verklaring 6.5.1. niet kan worden afgegeven. 
 
Punt 6.1: deze verklaring kan na controle worden ingevuld en afgegeven. De 
operator moet aan de hand van de tijd- en temperatuurgegevens van de partij 
aantonen welke behandeling heeft plaatsgevonden. 
 
Punt 6.2.1: deze verklaring kan na controle worden afgegeven. De operator moet dit 
aantonen. 
 
Punt 6.2: deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de dierziektestatus. 
 
Punt 6.2.3: deze verklaring kan na controle worden afgegeven zolang vaccinatie 
tegen de genoemde ziekten in België niet mogelijk is (ofwel omdat vaccinatie tegen 
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deze ziekten verboden is, ofwel omdat er in België geen geregistreerd vaccin tegen 
deze ziekten bestaan). 
 
Punt 6.2.4: deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de 
dierziektestatus. 
 
Punt 6.3: deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de dierziektestatus. 
 
Punt 6.4: deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de dierziektestatus. 
 
Punten 7.1 tot en met 7.8: deze verklaringen kunnen na controle worden afgegeven 
op basis van EU- en nationale regelgeving. 
 
Punt 7.9: deze verklaring kan alleen worden afgegeven voor vlees, afkomstig van 
dieren, waarvoor het trichine-onderzoek negatief was. Vlees dat een 
koudebehandeling heeft ondergaan, mag niet worden geëxporteerd. De operator 
moet dit aantonen. 
 
Punt 7.10: deze verklaring kan alleen worden afgegeven voor vlees, afkomstig van 
dieren, waarvoor het trichine-onderzoek negatief was. Vlees dat een 
koudebehandeling heeft ondergaan, mag niet worden geëxporteerd. De operator 
moet dit aantonen. 
 
Punt 7.11: deze verklaring kan na controle worden afgegeven op basis van EU- en 
nationale regelgeving. 
 
Punt 7.12: deze verklaring kan na controle worden afgegeven. 
 
Punt 7.13.1: 

• Dit punt moet geschrapt worden indien het uitgevoerde product geen 
separatorvlees (MDM) bevat. De operator moet een verklaring afleggen 
dat attesteert dat het product dat hij wenst te exporteren geen MDM 
bevat. 

• Indien het geëxporteerde product MDM bevat, dan moet het Ca-gehalte 
van het MDM dat als grondstof werd gebruikt conform zijn met de 
normen die in het certificaat beschreven zijn. Deze verklaring kan 
worden ondertekend op basis van de wijze waarop het MDM verkregen 
werd (zie Verordening 853/2004, bijlage III, sectie 5, hoofdstuk III). 
 Indien het MDM werd verkregen via een methode waarbij de 

botstructuur behouden blijft, dan kan deze verklaring worden 
ondertekend op basis van de Europese regelgeving (die een norm 
van 0,1% definieert voor deze methode). 

 Indien het MDM verkregen werd via een methode waarbij de 
botstructuur niet behouden blijft, dan kan deze verklaring 
ondertekend worden op basis van analyseresultaten, die aantonen 
dat de MDM, die de geëxporteerde producten bevatten, voldoen 
aan de norm die in het certificaat beschreven is. 

De operator moet de nodige bewijsstukken (gebruikte methode of 
analyse resultaten) voorleggen.  
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Punt 7.13.2: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de 
Europese regelgeving, aangezien MDM van runderen niet toegelaten is. 
 
Punt 7.14: deze verklaring kan na controle worden afgegeven. 
 
Punt 7.15: deze verklaring kan na controle worden afgegeven. Dit is ter beoordeling 
van de certificerende agent. 
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