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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Vlees en slachtafval van 
varkens 

0203 
0206 

0209 
0210 

Uruguay 

 
 
 
II. Uitvoercertificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.AA.07.xx Gezondheidscertificaat voor de export van vlees van als 

huisdier gehouden varkens 
4 blz. 

 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het 
algemene certificaat voor de uitvoer van varkensvlees gepubliceerd op de 
website van het FAVV. 
 
Er bestaat geen bilateraal akkoord tussen België en Uruguay voor de uitvoer van 
varkensvlees. Het valt onder de bevoegdheid van de operator om na te gaan dat 
het algemene certificaat steeds wordt aanvaard door de autoriteiten van het land 
van bestemming. Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het 
feit dat het certificaat niet wordt aanvaard door de autoriteiten van het land van 
bestemming. 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor uitvoer naar Uruguay 
 
Het is niet noodzakelijk om over een specifieke vergunning bij de Uruguayaanse 
autoriteiten te beschikken voor de uitvoer van varkensvlees naar Uruguay, 
aangezien dat land geen gesloten lijst toepast. 
 
De operator moet wel over een invoervergunning beschikken. Die beschrijft de 
producten waarvoor hij een toelating heeft om die naar Uruguay te mogen 
uitvoeren. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Additionele verklaringen 
 
De volgende additionele verklaringen moeten worden toegevoegd op het 
certificaat, in het vakje onderaan het certificaat dat hiervoor bestemd is. 
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1. 

 
De varkens waarvan het vlees, het vet, de huiden en/of de trimmings afkomstig 
zijn, zijn geboren, gekweekt en geslacht in het land van oorsprong, dat officieel 
vrij is van Afrikaanse varkenspest, en in het land of zone van oorsprong, die 
officieel vrij zijn verklaard van mond- en klauwzeer, van vesiculaire varkensziekte 
en van klassieke varkenspest / 
Les porcs dont proviennent la viande, la graisse, le cuir et/ou les trimmings, sont 
nés, et ont été élevés et abattus dans le pays d’origine, qui est déclaré 
officiellement indemne de peste porcine africaine, et dans le pays ou la zone du 
pays d’origine, qui sont déclarés officiellement indemnes de fièvre aphteuse, de 
maladie vesiculaire du porc et de peste porcine classique / 
Los cerdos de quiero origen a la carne, grasa, cueros y/o trimming 
nacieron, se criaron y fueron sacrificados en el país de origen declarado 
oficialmente libre de peste porcina africana y país o zona declarados 
oficialmente libre de fiebre aftosa, enfermedad vesicular del cerdo y peste 
porcina clásica. 
 

2.  In de bedrijven van oorsprong van de varkens werd er geen geval van porciene 
respiratoir reproductief syndroom (PRRS) geregistreerd in de 6 maanden 
voorafgaand aan het slachten / 
Dans les exploitations d’origine des porcs, aucun cas de syndrome 
dysgénésique respiratoire porcin (SDRP) n’a été enregistré au cours des 6 mois 
précédant l’abattage / 
En los establicimientos de origen de los cerdos, no se registraron casos 
de sindrome disgenésico y respiratorio porcino (o PRRS) durante los 6 
meses anteriores a la faena. 
 

3. De bedrijven van oorsprong van de varkens zijn onderworpen aan een 
controleprogramma voor biologische residuen in vlees, die geen residuen 
bevatten van specifieke zootherapeutische middelen, pesticiden en 
milieucontaminanten, in hoeveelheden groter dan de vastgelegde 
tolerantielimieten / 
Les exploitations d’origine des porcs sont soumises à un programme de contrôle 
de résidus biologiques dans la viande, qui ne contient pas de résidus de produits 
zoothérapeutiques spécifiques, de pesticides ni de contaminants 
environnementaux, dans des quantités supérieures aux limites de tolérance 
établies / 
Los establicimientos de origen de los cerdos se encuantran de un 
programa de control de residuos bíologicos en carnes y no contienen 
residuos de específicos zooterápicos, pesticidas ni contaminants 
ambientales en valores superiores a los limitos de tolerancia establecidos. 
 

4. De varkens zijn geslacht in inrichtingen die officieel erkend en geregistreerd zijn 
door de bevoegde sanitaire overheid, onder permanente officiële toezicht, en op 
de dag van slachten vertoonden ze geen tekens van besmettelijke ziekten, en 
zijn geschikt voor humane consumptie / 
Les porcs ont été abattus dans des établissements qui sont agréés et 
enregistrés par l’autorité sanitaire compétente, sous supervision officielle 
permanente, en ne présentaient pas de symptômes de maladies contagieuses le 
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jour de l’abattage et sont propres à la consommation humaine / 
Los cerdos fueron sacrificados en establicimientos oficialmente 
habilitados y registrados por la autoridad sanitaría competente, cuentan 
con inspección veterinaria oficial permanente y el día de su fuena no 
presentaron sintomas de enfermedades infecciosas siendo aptos para el 
consumo humano. 
 

5.  Het vlees, het vet, de huiden en/of de trimmings zijn afkomstig van karkassen die 
werden onderworpen aan een onderzoek voor Trichinella spp aan de hand van 
een artificieel verteringsmethode, met negatief resultaat / 
La viande, la graisse, le cuir et/ou les trimmings proviennent de carcasses qui 
ont été soumises à une recherche pour Trichinella spp. au moyen d’une 
méthode de digestion artificielle, avec résultats négatifs / 
La carne, grasa, cuero y/o trimming provienen de carcasas que han sido 
sometidas a investigación de Trichinella spp. mediante el método de 
digestión artificial con resultado negativo. 
 

6. Slacht- en productieperiode / 
Période d’abattage et de production / 
Periode de faena y producción : 
 

7. Containernummer / 
Numéro de conteneur / 
Número de contenador : 
 

8. Officiële zegelnummer / 
Numéro de scellé officiel / 
Número de precinto oficial : 
 

 
 
Oorsprong van de varkens 
 
Het uitgevoerde vlees moet afkomstig zijn van varkens geboren, gekweekt en 
geslacht in België. 
 
Het voldoen aan deze eis wordt geverifieerd op: 

• de VKI-documenten indien er vanuit het slachthuis uitgevoerd wordt, 
• op de pre-attestaties indien er stroomafwaarts van het slachthuis 

uitgevoerd wordt (zie infra). 
 
 
Sanitair statuut van de bedrijven van oorsprong van de varkens 
 
Het uitgevoerde vlees moet afkomstig zijn van varkens afkomstig uit bedrijven 
waar zich geen gevallen van porciene respiratoir reproductief syndroom (PRRS) 
hebben voorgedaan gedurende de 6 maanden voorafgaand aan het vertrek naar 
het slachthuis. 
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Het voldoen aan deze eis wordt geverifieerd op: 
• de VKI-documenten indien er vanuit het slachthuis uitgevoerd wordt, 
• op de pre-attestaties indien er stroomafwaarts van het slachthuis 

uitgevoerd wordt (zie infra). 
 
 
Trichine analyse 
 
Het uitgevoerde vlees moet afkomstig zijn van karkassen die onderworpen 
werden aan een analyse voor trichines, aan de hand van een artificiële 
verteringsmethode. 
 
Het voldoen aan deze eis wordt geverifieerd op: 

• basis van de nodige bewijsstukken indien er vanuit het slachthuis 
uitgevoerd wordt, 

• op de pre-attestaties indien er stroomafwaarts van het slachthuis 
uitgevoerd wordt (zie infra). 

 
 
Pre-attestatie 
 
Het voldoen aan bepaalde additionele eisen van Uruguay wordt gegarandeerd 
op het handelsdocument. 
 
De pre-attestatie wordt verstrekt door de operator stroomopwaarts ten behoeve 
van de operator stroomafwaarts, door het toevoegen van de volgende verklaring 
op het handelsdocument: 
 
 
De producten voldoen aan de eisen van certificering voor uitvoer naar: UY 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke; 
 
 
De overzending van de noodzakelijke informatie doorheen de volledige 
productieketen valt onder de verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de certificeringsvoorwaarden beschreven in de instructie voor het algemene 
gezondheidscertificaat voor de export van vlees van als huisdier gehouden 
varkens. 
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Additionele verklaringen 
 
Verklaring 1: deze verklaringen mag worden ondertekend na controle van de 
oorsprong van de varkens waarvan het vlees afkomstig is en na controle van de 
sanitaire status van België voor de vermelde ziekten. 

• De oorsprong van de varkens kan worden gegarandeerd op basis van de 
VKI-documenten indien export vanuit het slachthuis plaatsvindt, en op 
basis van de pre-attestaties indien export stroomafwaarts van het 
slachthuis plaatsvindt. 

• De sanitaire status van België kan worden gegarandeerd na controle op 
de website van het FAVV. 

 
Verklaring 2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
sanitaire status van de bedrijven van oorsprong van de varkens inzake PRRS. 
Deze kan worden gegarandeerd op basis van de VKI-documenten indien export 
vanuit het slachthuis plaatsvindt, en op basis van de pre-attestaties indien 
export stroomafwaarts van het slachthuis plaatsvindt. 
 
Verklaring 3: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 
 
Verklaring 4: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de 
erkenning van het slachthuis. Indien er stroomafwaarts van het slachthuis wordt 
uitgevoerd, moet de operator de tracering tot aan het slachthuis kunnen 
voorleggen, zodat de erkenning ervan gecontroleerd kan worden. 
 
Verklaring 5: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover de karkassen 
waarvan het vlees afkomstig is, werden onderzocht op trichines. 

• De afwezigheid van trichines kan worden gegarandeerd op basis van de 
resultaten op de analyses indien export vanuit het slachthuis plaatsvindt. 

• De afwezigheid van trichines kan worden gegarandeerd op basis van de 
pre-attestaties indien export stroomafwaarts van het slachthuis 
plaatsvindt. 

 
Verklaringen 6 en 7: de operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
Verklaring 8: de zending moet minstens met een zegel van het FAVV verzegeld 
worden. De zending mag ook additioneel met een zegel van de operator 
verzegeld worden, voor zover de verzegeling onder toezicht van het FAVV 
gebeurt. 
De zegelnummer(s) moet(en) op het certificaat vermeld worden. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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