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Naar aanleiding van gevallen van Afrikaanse varkenspest in Litouwen en Polen, moesten er 
reeds additionele verklaringen worden afgeleverd op het moment van certificering van 
producten op basis van varkensvlees. 
  
Recent werd door de Douane-unie gevraagd om deze additionele verklaringen aan te passen  
vanaf 31/03/2014. 
De nieuwe versies van additionele verklaringen dienen eveneens volgende certificaten te 
vergezellen: 

- EX.VTP.RU.03.02: veterinair certificaat voor de uitvoer van afgewerkte 
voedingsproducten die grondstoffen van dierlijke oorsprong bevatten; 

- EX.VTP.RU.04.02: veterinair certificaat voor de uitvoer van vlees in conserven, 
salami en andere bereide vleesproducten. 

 
De nieuwe versies van additionele verklaringen, in het Engels en Russisch, moeten geprint 
worden op beveiligd papier en ondertekend en afgestempeld worden door de certificerende 
dierenarts. De datum en het nummer van het veterinaire certificaat moeten duidelijk op deze 
additionele verklaringen vermeld worden.  
 
De certificerende dierenarts die een additionele verklaring aflevert, moet het deel inzake de 
behandeling van het product dat van toepassing is onderlijnen en alle andere delen 
doorhalen. Het onderlijnde deel dient eveneens specifiek ondertekend en afgestempeld te 
worden. 
 
De Engels/Russische versie van de additionele verklaringen (bijlage 1) werd toegevoegd op 
de website van het FAVV, op volgende pagina  
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/productendierlijkeoorsprong/  
onder het onderdeel Douane-unie, bij de betrokken certificaten. 
 
De Franstalige en de Nederlandstalige versies van de additionele verklaringen (bijlagen 2 en 
3) zijn ter consultatie beschikbaar op dezelfde plaats. 
 
 
 
 
H. Diricks 
Directeur-generaal 

 

Onze opdracht is te waken  
over de veiligheid  van de 

voedselketen en de kwaliteit 
van ons voedsel, ter 
bescherming van de 

gezondheid van  
mens, dier en plant. 

Federaal Agentschap  
voor de Veiligheid  

van de Voedselketen
  

Controlebeleid 
Internationale zaken 
   

AC - Kruidtuin 
Food Safety Center 

Kruidtuinlaan 55 
B-1000 Brussel 

Tel. : 02 211 82 11 
  Fax: 02 211 86 40 

 
S4.pccb@favv.be 

www.favv.be 
ON 0267.387.230 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/productendierlijkeoorsprong/
http://www.favv.be/

	Douane Unie

