
PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.SG.10.02 Singapore 

Juni 
2016 

 

  Pagina 1/4 

I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

varkensvlees en 
varkensvleesproducten, 
met uitzondering van 
gesteriliseerde ingeblikte 
vleesproducten. 

0203 
1601 
1602 

Singapore 

 
 
 
II. Certificaat 
 

Code FAVV Titel van het certificaat 

SG.10.01.10.02 Gezondheidscertificaat voor export van vlees en 
vleesproducten naar Singapore 

2 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor uitvoer naar Singapore 
 
Singapore past een gesloten lijst toe. Inrichtingen die wensen te exporteren naar 
Singapore dienen over een erkenning voor Singapore te beschikken en mogen zich 
enkel bevoorraden bij inrichtingen die ook over een erkenning voor Singapore 
beschikken. 
Uitzondering: koelhuizen die exporteren dienen niet op de lijst te staan. 
 
Een inrichting die door Singapore goedgekeurd wenst te worden moet een 
erkenningsaanvraag indienen bij haar PCE, aan de hand van de relevante formulier 
die op de website van het FAVV beschikbaar is (EX.VTP.exporterkenning). 
De operator moet tevens de volgende documenten invullen: 

- de vragenlijst(en) van toepassing, in het ENGELS. Deze zijn beschikbaar op 
de website van AVA (Import, Export & Transshipment Of Food  
Accreditation of Overseas Meat and Processed Egg Establishments  
Evaluation of new establishments from approved countries  Application 
forms  Slaughterhouse/Cutting Plant of Canning/Processing Plant); 

- de bijhorende checklist (eveneens beschikbaar op de website van AVA, dient 
om de aanwezigheid van de bijlagen te controleren en om de omvang van de 
bijlagen te noteren). 

Het aanvraagformulier en de bijlagen bij het aanvraagformulier dienen in een apart 
pdf-bestand opgeslagen te worden. 
 
De PCE beoordeelt het dossier en maakt het over aan het hoofdbestuur indien het 
volledig is. Het hoofdbestuur maakt het dossier vervolgens over aan de overheid in 
Singapore.  
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://www.ava.gov.sg/
javascript://
http://www.ava.gov.sg/AVA/Templates/AVA-GenericContentTemplate.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7B2CFF1FE3-8D20-4E7A-BC89-6368076F427B%7D&NRORIGINALURL=/FoodSector/ImportExportTransOfFood/AccredOfOverseasMeatEgg/&NRCACHEHINT=Guest#newestablishments
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De erkenning geldt als de operator de brief, van DG Controle, heeft ontvangen die 
bevestigt dat de inrichting op de gesloten lijst opgenomen is.  
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Kanalisatie  
 
Is van toepassing voor vlees en vleesproducten geëxporteerd naar Singapore. 
Kanalisatie tussen inrichtingen wordt gegarandeerd op basis van pre-attestatie op 
het handelsdocument. 
 
De pre-attestatie wordt afgeleverd door de stroomopwaarts gelegen inrichting 
voor de stroomafwaarts gelegen inrichting. De kwaliteitsverantwoordelijke van 
een inrichting goedgekeurd door de overheid van Singapore, doet de pre-
attestatie door de volgende verklaring op het handelsdocument te noteren: 
 

 
De producten voldoen aan de exporteisen voor: SG 
 
Naam verantwoordelijke: 
 
Datum en handtekening: 
 

 
 
Born and raised 
 
De uitgevoerde producten moeten vervaardigd zijn van dieren geboren en gekweekt 
in België. 
 
Indien er vanuit een slachthuis geëxporteerd wordt, wordt het voldoen aan deze eis 
gecontroleerd op de VKI-documenten. 
Indien er stroomafwaarts van een slachthuis geëxporteerd wordt, wordt het voldoen 
aan deze eis gegarandeerd aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie hierboven). 
 
 
Etiket 
 
Elke verpakkingseenheid en elk karton moet geëtiketteerd worden met volgende 
vermeldingen in het Engels: 

- omschrijving van het product; 
- land van oorsprong van het product; 
- commerciële naam van het product (indien van toepassing); 
- naam of erkenningsnummer van het verwerkingsbedrijf en datum waarop het 

vlees verwerkt werd (enkel voor vleesproducten); 
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- naam of erkenningsnummer van het slachthuis waar de dieren waarvan het 
vlees verkregen werd, geslacht werden en datum van het slachten (enkel voor 
gekoeld of ingevroren vlees); 

- naam of erkenningsnummer van het bedrijf waar het product verpakt werd en 
datum van de verpakking; 

- lotnummer en, in geval van blikken, blikcode; 
- netto gewicht van het product in elke verpakkingseenheid en van het karton. 

 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punt II 
Kanalisatie controleren. Enkel het koelhuis moet niet in de gesloten lijst opgenomen 
zijn. 
 
Punt IV.1 
Deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de dierziektestatus 
van België voor de vermelde ziekten. Deze controle kan worden uitgevoerd op 
de website van het FAVV. 
 
Punt IV.2 
Deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

- Indien export vanuit het slachthuis plaatsvindt, dan worden de VKI-
documenten gecontroleerd. 

- Indien export stroomafwaarts van het slachthuis plaatsvindt, dan worden de 
pre-attestaties op het handelsdocument gecontroleerd. 

 
Punten IV.3 tot en met IV.5 
Deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van de Europese en 
nationale regelgeving. 
 
Punt IV.6 
Deze verklaring mag geschrapt worden indien aan IV.7 is voldaan. De operator dient 
de nodige bewijsstukken voor te leggen. 
 
Punt IV.7 
Deze verklaring mag geschrapt worden indien aan IV.6 is voldaan. De operator dient 
de nodige bewijsstukken voor te leggen. 
 
Punt IV.8 
Deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de dierziektestatus van 
België voor de vermelde ziekten. Deze controle kan worden uitgevoerd op de website 
van het FAVV. 
 
 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punt IV.9 
De producten moeten gekanaliseerd zijn, m.a.w. mogen enkel in inrichtingen 
zijn geweest, die door de overheid van Singapore erkend zijn, en dit al vanaf 
het slachthuis. De inrichtingen vermeld in punt 2 moeten allemaal erkend zijn 
door Singapore, met uitzondering van het koelhuis. 
Pre-attestaties op het handelsdocument moeten worden gecontroleerd. 
De operator moet de traceerbaarheid van de producten kunnen voorleggen tot 
aan het slachthuis. Controles at random van deze gegevens kunnen worden 
uitgevoerd. 
 
 
 
VI. Aanverwante websites 
 
Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore: http://www.ava.gov.sg/ 

http://www.ava.gov.sg/

