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VOEDINGSMIDDELEN DIE EEN GROTE HOEVEELHEID EIPRODUCTEN BEVATTEN 
(b.v. carbonarasaus) EN VOEDINGSMIDDELEN DIE EIPRODUCTEN BEVATTEN EN DIE 
EEN BEPAALDE VERWERKING HEBBEN ONDERGAAN 

Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing 
• voor voedingsmiddelen die een grote hoeveelheid eiproducten bevatten, 
• voor voedingsmiddelen die eiproducten bevatten en die een bepaalde verwerking hebben 

ondergaan. 
Bij gebreke aan een duidelijke omschrijving uit Japan, dient de operator, bij twijfel, bij de 
Japanse autoriteiten na te gaan of de bijkomende verklaring vereist is voor het 
voedingsmiddel dat hij wenst uit te voeren. 
Het FAVV is niet verantwoordelijk voor het blokkeren van een zending ingevolge de 
afwezigheid van de bijkomende verklaring op het certificaat. 

 

Deel 1: Verklaring van de uitvoerder 

Voor export van sommige voedingsmiddelen die eieren of eiproducten bevatten (b.v. 
carbonarasaus) naar Japan moeten in bijlage, naast de gegevens vermeld in de algemene 
instructie, de volgende gegevens aan het certificaat worden toegevoegd: 
 

- Description of the products (beschrijving van de producten) 
- Number of packages (aantal verpakkingen) 
- Production date (productiedatum) 

 
Deze gegevens vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerder. 

 

Deel 2: Verklaring van de bevoegde overheid 

Voor export van sommige voedingsmiddelen die eieren of eiproducten bevatten (b.v. 
carbonarasaus) naar Japan moeten in deel 2 “Verklaring van de bevoegde overheid” 
volgende bijkomende verklaringen worden toegevoegd: 

1. Belgium has been free from Notifiable Avian Influenza for at least 90 days prior to 
shipment (België was vrij van aangifteplichtige aviaire influenza gedurende minstens 90 
dagen vóór de verzending); 

2. In the area where the shell eggs were produced (such an area being within a 
minimum radius of 50 km from the production farm) and in the plant where the 
eggs were processed, Newcastle Disease has not occurred for at least 90 days (Het 
gebied waar de schaaleieren werden geproduceerd (in een minimumstraal van 50 



km van het productiebedrijf), en de inrichting waar de eieren zijn verwerkt was vrij 
van de ziekte van Newcastle sedert ten minste 90 dagen); 

3. In the premises where the shell eggs were produced and in the processing plant, 
Fowl cholera and other serious infectious fowl diseases as recognized by the 
government of Belgium, have not occurred for at least 90 days (De inrichtingen 
waar de schaaleieren werden geproduceerd en de verwerkingsinrichting waren vrij 
van vogelcholera en andere ernstige/belangrijke infectieziekten bij pluimvee, 
aangeduid door de bevoegde instantie van België, sedert ten minste 90 dagen1); 

4. The processing plant of egg products is kept in sanitary manner (Het verwerkingsbedrijf 
van eiproducten is op een hygiënische manier gehouden); 

5. Clean and sanitary wrappings and/or containers have been used to pack the egg 
products (Propere en hygiënische verpakkingen en/of containers zijn gebruikt om de 
eiproducten in te pakken); 

6. The egg products were transported and stored in a manner to prevent contact with 
infectious disease pathogens of poultry until shipment (De manier waarop de eiproducten 
vervoerd en opgeslagen worden, vermijdt dat de eiproducten in contact komen met 
infectieuze ziekteverwekkers van pluimvee tot aan de verzending). 

Certificeringsvoorwaarden  

1. Punt 1 kan gecertificeerd worden als gedurende minimaal 90 dagen vóór de datum 
van verzending van de producten naar Japan, geen gevallen van aangifteplichtige 
aviaire influenza gemeld werden in België. 

2. Punt 2 kan gecertificeerd worden na verificatie van de sanitaire status met 
betrekking tot de ziekte van Newcastle bij pluimvee in de zone rond de bedrijven 
vanwaar de eieren, gebruikt voor de productie van het levensmiddel, afkomstig 
zijn. 

De operator dient de nodige bewijzen, meer bepaald de tracering van de eieren, 
voor te leggen. 

3. Punt 3 kan gecertificeerd worden 

• Voor aangifteplichtige ziektes, na verificatie van de sanitaire status van de 
inrichtingen vanwaar de eieren, gebruikt voor de productie van het 
levensmiddel, afkomstig zijn. 

• Voor de vogelcholera: 

o Als de eieren zijn gelegd vóór 21 maart 2014, na verificatie van de 
sanitaire status van de inrichtingen vanwaar de eieren, gebruikt voor de 
productie van het levensmiddel, afkomstig zijn. 

o Als de eieren gelegd zijn ná 21 maart 2014, datum van het opheffen van 
het K.B. houdende maatregelen van gezondheidspolitie betreffende de 

                                                      
1 Hiermee worden aangifteplichtige ziektes bedoeld. 



vogelcholera, op basis van een verklaring van de bedrijfsdierenarts van 
de inrichtingen vanwaar de eieren, gebruikt voor de productie van het 
levensmiddel, afkomstig zijn. 

• De operator dient de nodige bewijzen, meer bepaald de tracering van de eieren, 
voor te leggen. 

4. Punt 4 kan worden gecertificeerd op basis van de wetgeving. 

5. Punt 5 kan gecertificeerd worden na controle. 

6. Punt 6 kan gecertificeerd worden na controle. 

Voorbeeld van verklaring van de bedrijfsdierenarts: 

Ik ondergetekende, …………………………………………………………………………………, 
bedrijfsdierenarts van het bedrijf met beslagnummer … …………………, verklaar dat 
dit bedrijf  vrij was van vogelcholera en van aangifteplichtige ziektes gedurende 90 
dagen vóór de leg van …/…/… (vermeld de legdatum van de betrokken eieren). 

Datum: …/…/… 

Handtekening + stempel: … 

 


