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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-Code Land 

Pluimveevlees 0207 Vietnam 

 
 

II. Bilateraal certificaat  

 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   

EX.VTP.AA.01.xx 
Gezondheidcertificaat voor de export van 
pluimveevlees 

4 blz. 

 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het 
algemene certificaat voor de uitvoer van pluimveevlees gepubliceerd op de 
website van het FAVV. 

III. Erkenningsaanvraag voor de export 

 

Inrichtingen die willen uitvoeren naar Vietnam dienen erkend te zijn voor de export 
naar Vietnam en mogen zich enkel bevoorraden uit Europese inrichtingen erkend 
voor de export naar Vietnam. 
Uitzondering: koelhuizen van waaruit pluimveevlees geëxporteerd wordt naar 
Vietnam moeten niet in de gesloten lijst opgenomen worden en moeten dus geen 
aanvraag indienen! 

 
 
Erkenningsaanvragen voor export naar Vietnam moeten gebeuren volgens de 
algemene procedure en met het aanvraagformulier (EX.VTP.aanvraag). 
 
De inrichting die de erkenning aanvraagt, dient tevens de specifieke vragenlijst voor 
Vietnam in te vullen. 
 
Deze kunt u vinden op de FAVV-website onder Professionelen - Export naar derde 
landen - Export van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie - 
Vietnam - EX.VTP.questionnaire.VN.01.  
 
Beide formulieren dienen aan de PCE te worden bezorgd voor evaluatie.  
Na goedkeuring door de PCE dient het geheel, getekend door de FAVV-inspecteur-
dierenarts, door de operator gescand en overgemaakt te worden op papier en 
elektronisch aan de PCE. De PCE maakt dit op zijn beurt dan over aan de dienst 
import-export van het hoofdbestuur die vervolgens zorgt voor het afhandelen van de 
erkenningsaanvraag. De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke 
bevestiging van het hoofdbestuur. 
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Vietnam plaatste geen einddatum op de gegeven erkenningen voor export. 
 
Gelieve met volgende raadgevingen rekening te houden bij het invullen van de 
specifieke vragenlijst: 
  
- Ja/nee-vragen 
Gelieve enkel met ja of nee te antwoorden.  
- Vragen 1 en 2 
De naam van het bedrijf, het adres en het erkenningsnummer van de 
vestigingseenheid (VEN) moeten juist zijn, dat wil zeggen, zoals ze in Foodweb 
voorkomen. 
- Vraag 3B 
Gelieve ‘poultry meat” te vermelden gevolgd door de producten die u naar Vietnam 
wenst te exporteren, waarbij u de keuze hebt tussen “mechanically deboned meat”, 
“meat preparations”, “carcasses”, “cuts”, “edible offals”, “chicken feet”. 
- Vraag 4.1. 
Indien het om verwerkte of bereide producten gaat, gelieve enkel de informatie met 
betrekking tot de uitsnijderijen en inrichtingen voor de verwerking van vlees te willen 
invullen, en geen informatie in verband met de veehouderij of de slachthuizen. 
- Vraag 4.2. 
Indien het om verwerkte producten gaat, gelieve informatie te geven over de 
processing-, inpak- en verpakkingsmethoden. 
- Vraag 4.2.D.1 
Gelieve in de lijst van werknemers eveneens de onderaannemers te vermelden. 
 

IV. Kanalisatievoorwaarden 

 

Uitsluitend door Vietnam goedgekeurde inrichtingen komen in aanmerking voor de 
export van vlees. Uitzondering: koelhuizen van waaruit pluimveevlees geëxporteerd 
wordt naar Vietnam moeten niet in de gesloten lijst opgenomen worden! 

 

 De goedgekeurde Europese inrichtingen zijn terug te vinden op de website 
van de Vietnamese veterinaire dienst http://www.nafiqad.gov.vn. 

 Een link naar de website van de Vietnamese veterinaire dienst werd 
toegevoegd op de website van het FAVV www.favv.be (Professionelen – 
Export naar derde landen - Lijsten van export erkende inrichtingen voor 
producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie). 

 
Boven op de algemene controlevoorwaarden dient u er op toe te zien dat: 
 

 het kanalisatiesysteem binnen de inrichtingen toegepast wordt, 
 

 de specifieke registers met de gegevens over de kanalisatie van op het niveau 
van het slachthuis tot aan het koelhuis (deze laatste niet inbegrepen) correct 
bijgehouden worden.  

 

http://www.nafiqad.gov.vn/
http://www.favv.be/


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.VN.AA.01.xx Vietnam 

juli 2014 

 

3/3 

Op basis van het register dient de exporteur te kunnen aanduiden dat het vlees 
enkel afkomstig is van goedgekeurde Europese inrichtingen die terug te vinden 
zijn op de website van de Vietnamese veterinaire dienst. 
 
Om de kanalisatie te garanderen dient een pre-attestatie te worden opgesteld 
doorheen alle stadia vanaf de productieplaats tot aan de plaats vanwaar de 
export gebeurt en deze mag alleen opgesteld worden door inrichtingen die 
erkend zijn voor de uitvoer naar Vietnam. Men kan zich bijvoorbeeld baseren 
op de pre-attestatie van de verantwoordelijke van het slachthuis op het 
handelsdocument indien de inrichting van waaruit wordt geëxporteerd een 
uitsnijderij is. 

 

Voorbeeld pre-attestatie verantwoordelijke op het handelsdocument 
naargelang het product (het betreffende product aanduiden!): 

 

Het vlees voldoet aan de eisen gesteld door: VN. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 

 

Opgelet! 

Deze pre-attestatie mag dus enkel afgeleverd worden als het vers vlees / de 
vleesbereidingen komt/komen uit een inrichting die erkend is voor de export 
naar Vietnam. 

 

V. Certificeringsvoorwaarden 

 
Dit certificaat bevat dezelfde voorwaarden als het algemeen certificaat voor de export 
van pluimveevlees. 
 
Indien het algemeen certificaat gebruikt wordt om pluimveevlees naar Vietnam te 
exporteren, moeten alle gegevens ingevuld worden omtrent de inrichtingen 
(slachthuis en uitsnijderij) vanwaar het vlees afkomstig is, aangezien Vietnam met 
een gesloten lijst werkt. 

VI. WEBSITE 

 
Official website of National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department 
(NAFIQAD) of the Vietnamese Ministry of Agriculture and Rural Development 
(MARD) 
 
http://www.nafiqad.gov.vn 
 

********* 

http://www.nafiqad.gov.vn/

