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Het algemene veterinaire certificaat voor de uitvoer van vlees van als huisdier 
gehouden runderen, met referentie EX.VTP.AA.02.04, vervangt de versie met 
referentie EX.VTP.AA.02.03 (bijlage1).  
 
De algemene instructie IB.AA.02.04 van augustus 2016 voor de uitvoer van vlees 
van als huisdier gehouden runderen wordt toegevoegd (bijlage 2). 
 
Het algemene veterinaire certificaat voor de uitvoer van visserijproducten, met 
referentie EX.VTP.AA.03.03, vervangt de versie EX.VTP.AA.03.02 (bijlage 3).  
 
De algemene instructie IB.AA.03.03 van augustus 2016 voor de uitvoer van 
visserijproducten wordt toegevoegd (bijlage 4). 
 
Het algemene veterinaire certificaat voor de uitvoer van levende tweekleppige 
weekdieren, met referentie EX.VTP.AA.04.03, vervangt de versie EX.VTP.AA.04.02 
(bijlage 5).  
 
De algemene instructie IB.AA.04.03 van augustus 2016 voor de uitvoer van 
levende tweekleppige weekdieren wordt toegevoegd (bijlage 6). 
 
Het algemene veterinaire certificaat voor de uitvoer van vlees van als 
huisdiergehouden eenhoevigen, met referentie EX.VTP.AA.05.03, vervangt de 
versie EX.VTP.AA.05.02 (bijlage 7).  
 
De algemene instructie IB.AA.05.03 van augustus 2016 voor de uitvoer van vlees 
van als huisdiergehouden eenhoevigen wordt toegevoegd (bijlage 8). 
 
Het algemene veterinaire certificaat voor de uitvoer van vlees van als huisdier 
gehouden schapen en geiten, met referentie EX.VTP.AA.06.03, vervangt de versie 
EX.VTP.AA.06.02 (bijlage 9).  
 
De algemene instructie IB.AA.06.03 van augustus 2016 voor de uitvoer van als  
huisdier gehouden schapen en geiten wordt toegevoegd (bijlage 10). 
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Het algemene veterinaire certificaat voor de uitvoer van vlees van als 
huisdiergehouden varkens, met referentie EX.VTP.AA.07.03, vervangt de versie 
EX.VTP.AA.07.02 (bijlage 11).  
 
De algemene instructie IB.AA.07.03 van augustus 2016 voor de uitvoer van vlees 
van als huisdiergehouden varkens wordt toegevoegd (bijlage 12). 
 
Het algemene veterinaire certificaat voor de uitvoer van vleesproducten, met 
referentie EX.VTP.AA.08.03, vervangt de versie EX.VTP.AA.08.02 (bijlage 13).  
 
De algemene instructie IB.AA.08.03 van augustus 2016 voor de uitvoer van 
vleesproducten wordt toegevoegd (bijlage 14). 
 
Het algemene veterinaire certificaat voor de uitvoer van eiproducten, met referentie 
EX.VTP.AA.09.03, vervangt de versie EX.VTP.AA.09.02 (bijlage 15).  
 
De algemene instructie IB.AA.09.03 van augustus 2016 voor de uitvoer van 
eiproducten wordt toegevoegd (bijlage 16). 
 
Het algemene veterinaire certificaat voor de uitvoer van vlees van lagomorfen, met 
referentie EX.VTP.AA.10.03, vervangt de versie EX.VTP.AA.10.02 (bijlage 17).  
 
De algemene instructie IB.AA.10.03 van augustus 2016 voor de uitvoer van vlees 
van lagomorfen wordt toegevoegd (bijlage 18). 
 
Het algemene veterinaire certificaat voor de uitvoer van vlees van vrij wild, met 
referentie EX.VTP.AA.11.03, vervangt de versie EX.VTP.AA.11.02 (bijlage 19).  
 
De algemene instructie IB.AA.11.03 van augustus 2016 voor de uitvoer van vlees 
van vrij wild wordt toegevoegd (bijlage 20). 
 
Het algemene veterinaire certificaat voor de uitvoer van vlees van gekweekt wild, 
met referentie EX.VTP.AA.12.03, vervangt de versie EX.VTP.AA.12.02 (bijlage 21).  
 
De algemene instructie IB.AA.12.03 van augustus 2016 voor de uitvoer van vlees 
van gekweekt wild wordt toegevoegd (bijlage 22). 
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