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ALGEMENE CERTIFICATEN 
 
Bij de algemene certificaten voor de export van producten van dierlijke 
oorsprong voor humane consumptie wordt de mogelijkheid gelaten om een 
aanvullende garantie toe te voegen. Het betreft de volgende certificaten: 
 

 Gezondheidscertifcaat voor de export van pluimveevlees 
EX.VTP.AA.01.01 is vervangen door EX.VTP.AA.01.02 en de 
instructie IB.AA.01.01 is vervangen door IB.AA.01.02; 

 
 Gezondheidscertifcaat voor de export van vlees van als huisdier 

gehouden runderen EX.VTP.AA.02.02 is vervangen door 
EX.VTP.AA.02.03; 

 
 Gezondheidscertifcaat voor de export van visserijproducten 

EX.VTP.AA.03.01 is vervangen door EX.VTP.AA.03.02; 
 

 Gezondheidscertifcaat voor de export van levende tweekleppige 
weekdieren EX.VTP.AA.04.01 is vervangen door EX.VTP.AA.04.02; 

 
 Gezondheidscertifcaat voor de export van vlees van als huisdier 

gehouden eenhoevigen EX.VTP.AA.05.01 is vervangen door 
EX.VTP.AA.05.02; 

 
 Gezondheidscertifcaat voor de export van vlees van als huisdier 

gehouden schapen en geiten EX.VTP.AA.06.01 is vervangen door 
EX.VTP.AA.06.02; 

 
 Gezondheidscertifcaat voor de export van vlees van als huisdier 

gehouden varkens EX.VTP.AA.07.01 is vervangen door 
EX.VTP.AA.07.02; 

 
 Gezondheidscertifcaat voor de export van vleesproducten 

EX.VTP.AA.08.01 is vervangen door EX.VTP.AA.08.02; 
 

 Gezondheidscertifcaat voor de export van eiproducten 
EX.VTP.AA.09.01 is vervangen door EX.VTP.AA.09.02; 

 

Onze opdracht is te waken  
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 Gezondheidscertifcaat voor de export van vlees van lagomorfen 
EX.VTP.AA.10.01 is vervangen door EX.VTP.AA.10.02; 

 
 Gezondheidscertifcaat voor de export van vlees van vrij wild 

EX.VTP.AA.11.01 is vervangen door EX.VTP.AA.11.02; 
 

 Gezondheidscertifcaat voor de export van vlees van gekweekt wild 
EX.VTP.AA.12.01 is vervangen door EX.VTP.AA.12.02; 
 

 Gezondheidscertifcaat voor de export van eieren van gedomesticeerd 
pluimvee EX.VTP.AA.15.01 is vervangen door EX.VTP.AA.15.02 en 
de instructie IB.AA.15.01 is vervangen door IB.AA.15.02. 
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