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I. GELDIGHEIDSTERMIJN 
 
Versie Geldig vanaf 
IB.C-U.02.01 – Augustus 2014 25/09/2014 
IB.C-U.02.01 – Oktober 2014 14/11/2014 
IB.C-U.02.01 – Juni 2016 16/06/2016 
 
 
 

II. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
gelatine en/of collageen voor 
menselijke consumptie 

3504 Douane-unie 

 
 
 

III. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 

Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.C-U.02.01 Veterinair certificaat voor gelatine en/of collageen voor 

menselijke consumptie uitgevoerd van de EU naar de 
Douane-unie 

3 blz 

 
Het veterinair certificaat voor van de EU naar de Russische Federatie uitgevoerde 
afgewerkte voedingsproducten, die grondstoffen van dierlijke oorsprong bevatten, 
mag dus niet gebruikt worden voor de uitvoer van gelatine en collageen! 
 
 
 

IV. ERKENNING VOOR DE EXPORT 
1. Algemeen 

 
Er is een landspecifieke erkenningsaanvraag vereist voor de export van gelatine en 
collageen. 
 
Inrichtingen moeten beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).  
 
De voorwaarden voor export naar de Douane-unie dienen uitgeschreven te worden in 
een procedure die moet opgenomen worden in het autocontrolesysteem van de 
operator. De operator dient de exportvoorwaarden te laten valideren rekening 
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houdend met de bepalingen in de omzendbrief met betrekking tot de validatie van het 
autocontrolesysteem in het kader van de export van derde landen. 
Het is de verantwoordelijkheid van operatoren om aan de OCI te melden voor welke 
“product(groep)-land”-combinaties de exportvoorwaarden dienen geauditeerd te 
worden. 
 
 

2. Nieuwe aanvragen voor exporterkenning 
 
Inrichtingen die een erkenningsaanvraag indienen voor export naar de Douane-unie 
moeten over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken. 
 
Erkenningsaanvragen voor export naar de Douane-unie moeten gebeuren volgens 
de algemene procedureaanvraag exporterkenning en met het desbetreffende 
aanvraagformulier (EX.VTP.aanvraag).  
 
Deze landspecifieke erkenningsaanvraag voor de Douane-unie is slechts ontvankelijk 
indien u beschikt over een aanvraag tot invoer van een Russische / Wit-Russische/ 
Kazachse importeur. De aanvraag tot invoer van de Russische importeur dient in een 
taal te zijn die begrepen wordt door de FAVV-agent en als bijlage bij het 
aanvraagformulier (EX.VTP.aanvraag) toegevoegd te worden alvorens de aanvraag 
ontvankelijk is. 
 
Daar de productie, opslag en verzending enkel mogen gebeuren in inrichtingen die 
voorkomen op de gesloten lijsten, dient voor elk van deze inrichtingen een aanvraag 
te gebeuren en zal er in elk van deze inrichtingen een inspectie plaatsvinden 
gebaseerd op de checklist voor de Douane-unie met name ‘IEC2473’-Checklist voor 
operatoren die producten voor humane consumptie onderworpen aan een 
exporterkenning exporteren of wensen te exporteren naar de Douane-unie (RU) 
gebaseerd op de hierna beschreven landspecifieke voorwaarden. 
 
Deze is gebaseerd op de hierna beschreven landspecifieke voorwaarden en kan 
geconsulteerd worden op www.favv.be, onder volgende rubriek: 
Professionelen > Checklist “Inspecties” > “Import, Export en Notificaties”. 
 
De vereisten die worden vastgelegd in de Instructiebundel Douane-unie dienen door 
de operator te worden nageleefd en conform te zijn. 
 
DG Controle zorgt voor de verdere afhandeling van de erkenningsaanvraag naar de 
Russische veterinaire dienst toe. 
 
De bevoegde Russische autoriteiten behouden zich het recht om de erkende 
inrichtingen te inspecteren om na te gaan of deze aan de Russische normen 
voldoen. 
 
De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van DG Controle. 
 
Bij vaststelling van het niet meer respecteren van de exportvoorwaarden zal DG 
Controle één of meerdere van de volgende maatregelen onmiddellijk opleggen: 

http://www.favv.be/
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- het voorlopig stopzetten van de certificatie; 
- het intrekken van de erkenning voor export naar de Douane-unie/ Douane-

unie. 
 
 

3. Behoud van de exporterkenning 
 
De inrichtingen die op de “gesloten lijsten” wensen te blijven staan, dienen hun 
erkenning jaarlijks te hernieuwen met het desbetreffende aanvraagformulier 
(EX.VTP.aanvraag) om met de ‘IEC2473’-checklist te laten verifiëren dat de inrichting 
nog steeds voldoet aan de specifieke sanitaire eisen voor de export naar de Douane-
unie.  
 
Inrichtingen die een nieuwe aanvraag tot exporterkenning ingediend hebben,  
of een aanvraag ingediend hebben om terug op de gesloten lijst opgenomen te 
worden na schorsing, dienen eveneens jaarlijks opnieuw, vanaf 2014, in afwachting 
van hun erkenning, hun aanvraag te hernieuwen met het desbetreffende 
aanvraagformulier (EX.VTP.aanvraag) om met de ‘IEC2473’-checklist te laten 
verifiëren dat de inrichting nog steeds voldoet aan de specifieke sanitaire eisen voor 
de export naar de Douane-unie.  
 
De vereisten die worden vastgelegd in de Instructiebundel Douane-unie, dienen door 
de operator te worden nageleefd en conform te zijn. 
 
Deze aanvraag dient jaarlijks ingediend te worden vóór 1 november, voor het behoud 
van de erkenning in het daarop volgende jaar, met het oog op de planning van de 
inspecties. 
 
Opgelet!  
 
Indien de operator het behoud van de erkenning niet tijdig heeft aangevraagd, zal de 
operator onmiddellijk geschrapt worden van de gesloten bedrijvenlijst. 
 
Van zodra er één non-conformiteit wordt vastgesteld tijdens de inspectie wordt de 
pre-/certificering opgeschort en dient de pre-attestatie stopgezet te worden door de 
betrokken operator voor zover de non-conformiteit(en) niet onmiddellijk en gedurende 
de inspectie verholpen worden.  
 
Bij het vaststellen van één of meerdere non-conformiteiten die niet voor het einde 
van de inspectie verholpen kunnen worden stelt de operator hiervoor een specifiek 
actieplan op dat hij samen met de aanvraag tot hercontrole indient en dit binnen een 
termijn van 1 maand na de betekening van de ongunstige initiële inspectie.  
 
Gedurende de periode tot aan een hercontrole met gunstig resultaat kunnen geen 
pre-/certificaten meer afgeleverd worden en of pre-attestaties uitgevoerd worden 
door de operator.  
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Indien de operator geen aanvraag tot hercontrole met specifiek actieplan indient bij 
de PCE binnen de opgelegde termijn van 1 maand, wordt de intentie tot intrekking 
van de exporterkenning meegedeeld. 
 
Indien er bij de hercontrole een persisterende of nieuwe non-conformiteit wordt 
vastgesteld, wordt de intentie tot intrekking van de exporterkenning meegedeeld. 
 
 
 
V. INRICHTINGSVOORWAARDEN 
 
Inrichtingen die wensen te exporteren naar de Douane-unie moeten over een 
gevalideerd autocontrolesysteem beschikken. Eveneens dient de operator een 
uitgeschreven procedure voor de export naar de Douane-unie uit te werken. 
 
De wetgeving en normen voor de Douane-unie verschillen op diverse vlakken van de 
Europese wetgeving en normen ter zake. Het is dan ook noodzakelijk dat de 
exporterende bedrijven zich hierover continu en grondig informeren via links op de 
FAVV-website naar de wetgeving op de websites van de Russische bevoegde 
overheid Rosselkhoznadzor en de Europese Commissie en dat ze dit in hun 
autocontrolesysteem opnemen. 
 
De operatoren dienen gezamenlijk een monitoringsplan op te stellen en dit ter 
goedkeuring voor te leggen aan het FAVV-hoofdbestuur, de dienst “Internationale 
zaken”1 OF dienen elke zending bestemd voor export naar de Douane-unie te 
analyseren. De analyse op zendingniveau zal echter een uitdovend karakter kennen 
naar de toekomst toe. 
 
Het gezamenlijk monitoringsplan of de analyses op zendingsniveau dienen 
uitgevoerd te worden voor de parameters opgenomen volgens de normen van de 
Douane-unie. 
 
De operator dient zijn werkwijze duidelijk te beschrijven in zijn procedure voor de 
export naar de Douane-unie.  
 
Bij non-conforme resultaten dienen er correctieve acties (acties om de non-
conformiteit op te lossen) en corrigerende maatregelen (maatregelen om herhaling 
van dergelijke non-conformiteiten te vermijden) genomen te worden door de 
betrokken operator(en) en dienen deze gedocumenteerd te worden. Het beheer van 
correctieve acties en corrigerende maatregelen dient opgenomen te worden in de 
procedure voor de export naar de Douane-Unie conform het sectoraal 
monitoringsplan.  
 
Bij “analyses op zendingniveau” geldt het volgende. Indien een operator kiest voor 
analyses op zendingniveau, dient hij dit op te nemen en uit te werken in de 

                                                 
1 Deze optie kan enkel gekozen worden indien er een monitoringsplan, opgesteld door de sectorfederatie, 
schriftelijk goedgekeurd werd door het FAVV. 
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uitgeschreven procedure voor de Douane-unie aan de hand van onderstaande 
basisprincipes: 
 
a) De eerste zending dient op al deze parameters geanalyseerd te worden! 
(“Zending” = een hoeveelheid producten van dezelfde aard, waarvoor dezelfde 
veterinaire certificaten of veterinaire documenten of dezelfde andere door de 
veterinaire wetgeving voorgeschreven documenten gelden, die met hetzelfde 
vervoermiddel worden vervoerd.) 
 
b) De daaropvolgende zendingen volgens onderstaande frequentie: 

• Microbiologische parameters: elke zending: n=1 en c=0 
• Antibiotica: om de 5 zendingen n=1 en c=0 
• Toxicologische parameters, pesticiden, dioxines en radionucleotiden: 

om de 10 zendingen: n=1 en c=0. 
 
Voor het bepalen van de te testen parameters en normen, dient de operator zich te 
baseren op de parameters en normen vermeld in de Douane-unie wetgeving voor 
zijn product (“Technical Regulation of the Customs Union TR CU 021/2011 
concerning Safety of Food Products”, …). Een overzicht van de Douane-unie 
wetgeving kan teruggevonden worden op de site van de Europese Commissie:  
http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm. 
Deze parameters en normen moeten regelmatig up-to-date gehouden worden. De 
methode om deze parameters up-to-date te houden, dient eveneens beschreven te 
staan in de uitgewerkte procedure voor export naar de Douane-unie. 
 
c) De analyses worden uitgevoerd door een voor deze methodes 
geaccrediteerd laboratorium, erkend door het FAVV. 
 
d) Voor elke analyse dient er een duidelijke link te bestaan tussen de te 
verzenden producten, de resultaten van de analyses en het certificaat. 
 
e) Hiervoor dient de operator vooraf de zending volledig en via elektronische 
weg te melden met het formulier voor de monsterneming voor de export naar de 
Douane-unie (EX.VTP.RU.bemonstering.02). Het formulier dient opgemaakt te 
worden voordat de analyses worden aangevraagd en overeenkomstig de richtlijnen 
vermeld in het formulier. 

 
f) Bij non-conforme resultaten dienen er correctieve acties (acties om de non-
conformiteit op te lossen) en corrigerende maatregelen (maatregelen om herhaling 
van dergelijke non-conformiteiten te vermijden) genomen te worden door de 
betrokken operator(en) en dienen deze gedocumenteerd te worden. Het beheer van 
correctieve acties en corrigerende maatregelen dient opgenomen te worden in de 
procedure voor de export naar de Douane-Unie. 
 
 
 
VI. KANALISATIEVOORWAARDEN 
 

http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm
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Gelatine kan worden gecertificeerd voor uitvoer naar de Douane-unie en dit zonder 
rekening te houden met de kanalisatie met betrekking tot de herkomst van de 
grondstoffen. 
 
 
 
VII. INVOER UIT DERDE LANDEN 
 
Producten uit derde landen mogen gebruikt worden voor de uitvoer naar de Douane-
unie indien deze vergezeld zijn van bewijzen dat ze voldoen aan de voorwaarden 
gesteld door de Douane-unie.  
 
De producten dienen: 

- afkomstig te zijn uit een inrichting goedgekeurd voor de export naar de 
Douane-unie. Dit kan geverifieerd worden op de website van de Douane-unie: 
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport?_language=en; 

- vergezeld te zijn van een certificaat voor uitvoer vanuit het desbetreffende 
land naar de Douane-unie, waarop als bestemming de invoerende inrichting 
uit België vermeld is 
of 
vergezeld te zijn van een certificaat waarin dezelfde eisen vermeld zijn als in 
het pre-exportcertificaat. 

 
Het certificaat dat deze producten vergezelt, dient niet vermeld te worden op het 
finale exportcertificaat. 
 
 
 
VIII. PRE-EXPORTCERTIFICATIE  
 
Pre-exportcertificatie moet de certificerende agent toelaten om met voldoende 
garanties vast te stellen dat de volledige zending voldoet aan de voorwaarden 
gesteld door de Douane-unie. Voor pre- exportcertificatie gelden dezelfde eisen als 
voor de certificatie. 
 
* PRE-EXPORTCERTIFICATIE BINNEN DE EU 
 
Pre-exportcertificatie is nodig voor producten die worden geproduceerd in een ander 
EU-land dan het land van waaruit de eindproducten worden gecertificeerd voor 
export naar de Douane-unie (EU-intern).  
 
Zo moeten dierlijke producten van Belgische oorsprong die vanuit een andere 
lidstaat naar de Douane-unie worden gestuurd, vergezeld zijn van een pre-
exportcertificaat tijdens het transport vanuit België naar deze andere lidstaat. Dit pre-
exportcertificaat wordt op dezelfde manier ingevuld als een uiteindelijk 
exportcertificaat alsook afgedrukt op beveiligd draagpapier zoals het uiteindelijke 
exportcertificaat naar de Douane-unie. Omgekeerd moeten producten afkomstig uit 
andere lidstaten die vanuit België naar de Douane-unie worden gestuurd, ons land 

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport?_language=en
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binnenkomen met een pre-exportcertificaat opgesteld door de veterinaire dienst van 
de betrokken lidstaat. 
 
Het gaat hier om volgend certificaat: 

- Veterinair certificaat voor gelatine en/of collageen voor menselijke consumptie 
uitgevoerd van de EU naar de Douane-Unie 

 
De belangrijkste gegevens van de pre-exportcertificaten worden hernomen in rubriek 
4 van het uiteindelijke exportcertificaat naar de Douane-unie. 
Als meer dan 2 pre-exportcertificaten bij het uiteindelijke certificaat horen, dan 
moeten de gegevens daarvan worden toegevoegd als bijlage aan het uiteindelijke 
certificaat. 
De pre-exportcertificaten mogen niet meegestuurd worden naar de Douane-unie 
maar worden bewaard in de PCE van de provincie vanwaar de lading wordt 
verzonden (originele pre-exportcertificaten en kopie van het originele exportcertificaat 
minstens 5 jaar bewaren). 
 
Bij tijdelijke opslag in een andere inrichting binnen de EU dan vermeld op het 
originele exportcertificaat dient een origineel exportcertificaat van dit laatste bedrijf de 
lading verder te vergezellen. 
 
 
 
IX. BEVEILIGD MODEL VAN DRAAGPAPIER 
In het kader van het veterinaire Memorandum tussen de Douane-unie en de EU 
dienen de exportcertificaten en pre-exportcertificaten vanaf 01/01/2005 afgedrukt te 
worden op beveiligd draagpapier. 
 
De bedrijfsverantwoordelijke dient dit draagpapier aan te schaffen bij het FAVV en de 
verdeling ervan gebeurt via de PCE’s (volgens de dienstinstructies). 
 
De PCE houdt een register bij waarin wordt vermeld welke bladnummers aan welke 
bedrijven worden overgedragen. Vanaf het moment dat de bedrijfsverantwoordelijke 
of diens gezant het ontvangstbewijs ondertekent, valt het papier onder de 
verantwoordelijkheid van het bedrijf. 

 
Beveiligd papier mag niet worden uitgeleend of uitgewisseld tussen bedrijven 
onderling. 
Als beveiligd papier onbruikbaar is geworden, dient het zo snel mogelijk te worden 
terugbezorgd aan de PCE. De PCE registreert de bladnummers als zijnde 
onbruikbaar. Verlies of ontvreemding van beveiligd papier dient onmiddellijk te 
worden gemeld aan de PCE, met vermelding van de betrokken bladnummers. Bij 
ontvreemding van beveiligd papier moet de verantwoordelijke bovendien een PV 
laten opstellen door de politie. Het nummer van de PV moet worden doorgegeven 
aan de PCE. 
 
Elk draagpapier heeft een aantal specifieke kenmerken die het praktisch onmogelijk 
maken om dit beveiligd draagpapier na te bootsen. 
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De certificaten uit het veterinair akkoord, terug te vinden op de website van het FAVV 
(www.favv.be) hebben een dubbele beveiliging qua nummering: 

- onderaan ieder blad van het beveiligd draagpapier bevindt zich een uniek 
volgnummer van 8 cijfers 

- bovenaan bevindt zich het unieke referentienummer van het afgeleverde 
certificaat dat door de certificerende agent van het FAVV, die het certificaat 
heeft ondertekend, wordt toegekend. 

 
De unieke nummering voor de referentie van het afgeleverde certificaat, die tevens 
bovenaan elk afzonderlijk blad van een certificaat wordt herhaald en waaraan de 
inrichting niets mag toevoegen, e.g. BE/EX/WVL/2005/1728/0001#, heeft volgende 
betekenis: 
 
 BE staat voor België; 
 EX staat voor Export naar Derde Landen; 
 WVL voor de provincie waar het certificaat werd uitgegeven, in dit geval West–

Vlaanderen, voor de overige provincies zijn deze afkortingen de volgende: 
• ANT voor Antwerpen; 
• OVL voor Oost–Vlaanderen; 
• LIM voor Limburg; 
• VBR voor Vlaams Brabant; 
• LIE voor Luik; 
• LUX voor Luxemburg; 
• NAM voor Namen; 
• HAI voor Henegouwen; 
• BRW voor Waals Brabant;  
• BRU voor Brussel; 

 
 2005 voor het jaartal waarin het certificaat werd uitgegeven; 
 1728 is het legitimatienummer van de certificerende agent; 
 0001 is het volgnummer van het certificaat uitgegeven door de certificerende 

agent; 
 # dient om de unieke nummering van het referentienummer van het certificaat af 

te sluiten. 
 
In geval het certificaat gebaseerd is op meer dan 2 pre-exportcertificaten dan dienen 
deze te worden opgenomen op een lijst in bijlage (zelfde model van lijst als in het 
certificaat) op beveiligd papier. Hetzelfde is eveneens van toepassing, indien er op 
andere plaatsen in het certificaat onvoldoende ruimte is om alle noodzakelijke 
gegevens te vermelden (e.g. erkende inrichtingen). 
De unieke nummering van deze bijlage volgt de unieke nummering van de referentie 
van het exportcertificaat. Indien er geen bijlagen bij het certificaat zijn, dient in de 
daarvoor voorziene vakjes op het certificaat een # te worden ingevuld. 
 
Certificaten voor export naar de Douane-unie moeten op elke pagina voorzien 
worden van een stempel en een paraaf van de certificerende agent! 
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X. VERZEGELING VAN DE ZENDING 
 
De definitieve voor de Douane-unie bestemde zending moet worden verzegeld en 
het zegelnummer moet op het certificaat worden vermeld. Het zegelnummer 
garandeert de integriteit van de zending. De zegelnummers hoeven geen 
volgnummers te zijn. 
Indien een zegel verbroken wordt en de zending moet opnieuw verzegeld worden, 
dan dient ook het certificaat waarop het eerste zegelnummer vermeld staat (van de 
verbroken zegel) aangepast te worden. Deze aanpassing moet ondertekend, 
afgestempeld en gedagtekend worden op dit certificaat. 
 
Na certificatie van de definitieve voor de Douane-unie bestemde zending mag er 
hiervan geen tijdelijke tussentijdse opslag noch splitsing gebeuren. 
 
 
 
XI. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERMELD IN EX.VTP.C-U.02.01 
 
Een etiket in de Russische taal moet aanwezig zijn op elke individuele verpakking 
van de zending. 
 
*Interpretatie van het algemeen gedeelte van het certificaat: 
 
Bovenaan het certificaat: 

- indien het een “origineel” certificaat betreft, zet u in het desbetreffende vakje 
een “1” (er is altijd maar 1 origineel) 

- indien het om een kopie/kopies gaat, kruist u het desbetreffende vakje aan 
en vermeldt u het totaal aantal kopies 

 
Sectie 1.1. Naam en adres van de verzender 
Indien de verzender een inrichting is erkend voor de export naar de Douane –unie 
dan dienen de gegevens vermeld te worden zoals op de Rosselkhoznadzor-website. 
De verzender mag ook een “TRADER” zijn. 
 
Sectie 1.4. Transitland(en) 
Dit punt verwijst naar het “derde land van transit” (niet naar EU-lidstaten waar de 
zending doorgaat). 
 
Sectie 1.6. Land van oorsprong 
Dit punt verwijst naar het/(de) land(en) van waar de producten afkomstig zijn (met 
inbegrip van pre-exportcertificatie). 
 
Sectie 1.8. Bevoegde autoriteit in de EU 
FAVV 
 
Sectie 1.9. Organisatie in de EU die dit certificaat verstrekt 
FAVV 
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Sectie 1.10. Grenspost van de Douane-unie 
In te vullen door de verzender/verantwoordelijke aanvrager van het certificaat. 
 
Sectie 2.  Identificatie van de goederen 
In punten 2.1 t/m 2.5 van de certificaten dienen de gegevens uitgesplitst te 
worden indien er sprake is van verschillende productiedata, producten, 
verpakkingen, … 
In geval er bij één van deze punten een uitsplitsing bestaat, dient de 
uitsplitsing ook te worden toegepast (en in dezelfde volgorde te worden 
weergegeven) in de andere punten. 
 
Voorbeeld: export van een gemengde zending van gelatine (gelatin) met 
productiedatum 3/5/2016 en collageen (collagen) met productiedata 5/5/2016 en 
7/5/2016. Alle producten werden verpakt in kartonnen dozen. 
 
2.1.: gelatin / collagen / collagen  
2.2.: 03.05.2016 / 07.05.2016 / 05.05.2016 
2.3.: carton boxes/carton boxes/carton boxes/carton boxes 
2.4.: …/…/.../… 
2.5.: …/…/.../… 
 
Sectie 3.1. Naam (Nr.) en adres van de inrichting, erkend door de bevoegde 
veterinaire dienst in de EU 
 
Sectie 3.2. Administratieve territoriale eenheid 
Hier dient de PCE, waar het certificaat wordt afgeleverd, te worden vermeld. 
 
 
* Interpretatie van het specifiek gedeelte van het certificaat: 
(Sectie 4 op het certificaat) 
 

• Microbiologische en chemisch-toxicologische parameters 
 
“Microbiologische en chemisch-toxicologische eigenschappen van het product zijn 
conform de veterinaire en sanitaire voorschriften van de Douane-unie”. 
 
Om hieraan te kunnen voldoen, moet de inrichting voldoen aan de voorwaarden 
beschreven onder “inrichtingsvoorwaarden”. 
 
 

******************* 
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