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Veterinair certificaat voor de uitvoer van pluimveevlees

III.

4 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gevallen waarin het certificaat mag worden gebruikt:
Dit certificaat mag worden gebruikt om pluimveevlees naar derde landen te
versturen, op voorwaarde dat:
- het derde land van bestemming dit certificaat aanvaardt (al dan niet in het
kader van een bilaterale overeenkomst), EN
- er geen specifiek bilateraal certificaat overeengekomen is met het derde land
van bestemming.
Let op: indien het algemeen certificaat voor de export van pluimveevlees gebruikt
wordt in het kader van een bilaterale overeenkomst met een derde land, dan dient de
instructiebundel specifiek voor dit derde land gevolgd te worden en is deze algemene
instructiebundel
- niet van toepassing in geval van uitvoer van vlees,
- ook van toepassing in geval van uitvoer van separatorvlees (SPV).
Informatie waarvoor het FAVV niet verantwoordelijk is
Aan het einde van het certificaat, helemaal onderaan, is een vakje voorzien waarin
de operator de informatie met betrekking tot de kredietbrieven of het nummer van de
invoervergunning kan toevoegen. Het FAVV is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze informatie.
Opgelet!!!
Enkel het nummer van de invoervergunning of de referenties van de kredietbrief
mogen worden toegevoegd in dit vakje. Het FAVV zal geen enkele andere informatie
accepteren in dit vakje.
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SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Export van separatorvlees (SPV)
In geval van uitvoer van SPV moet de volgende additionele verklaring altijd
worden toegevoegd op het certificaat.
The products may only be used for the production of heat treated meat products /
De producten mogen alleen worden gebruikt voor de productie van thermisch
behandelde vleesproducten /
Les produits peuvent uniquement être utilisés dans la production de produits de
viande traités thermiquement /
Los productos solo se puedo usar en la producción de productos cárnicos tratados
térmicamente.

Export van meer dan 3 maanden opgeslagen type IV SPV en gevalideerd ACS
Opgelet!!!
Wat in dit punt wordt beschreven is van toepassing op export van type IV SPV
dat meer dan 3 maanden is opgeslagen, alle bestemmingen inbegrepen,
ongeacht de export aan de hand van een algemeen certificaat, een bilateraal
certificaat, een Europees certificaat of een niet-onderhandeld certificaat
gebeurt.
SPV type IV is SPV zoals bedoeld in Bijlage III, Sectie V, Hoofdstuk III, punt 4
van Verordening 853/2004 (de laatste geconsolideerde versie raadplegen).
Volgens de Europese wetgeving mag type IV SPV niet langer dan 3 maanden
na productie (bevriezing) worden opgeslagen. Een operator die erkend is voor
de productie van SPV of erkend is voor gekoelde opslag, kan dus theoretisch
geen type IV SPV in voorraad hebben waarvan de productiedatum
(bevriezingsdatum) meer dan 3 maanden teruggaat.
Een operator die type IV SPV naar een derde land wil uitvoeren, mag dit doen
- zonder specifieke voorwaarden indien dit SPV sinds minder dan 3
maanden opgeslagen is;
- onder bepaalde voorwaarden indien dit SPV sinds 3 maanden of langer
opgeslagen is, gezien artikel 12 van Verordening 178/2002 toelaat om
van de Europese wetgeving af te wijken in geval van uitvoer naar derde
landen.
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A. Voorafgaande vereisten
De voorwaarden waaraan een operator moet voldoen om type IV SPV dat sinds
3 maanden of meer opgeslagen is te kunnen uitvoeren zijn de volgende:
- de operator moet kunnen aantonen dat dergelijk SPV wordt aanvaard
door het land van bestemming (zie punt B hieronder);
- het betrokken SPV mag enkel in België geproduceerd en opgeslagen
zijn;
- de inrichting van productie van het type IV SPV dat sinds 3 maanden of
meer opgeslagen is en de inrichtingen die dit product opslagen moeten
over een gevalideerd ACS beschikken, waarin een procedure is
opgenomen voor de uitvoer van 3 maanden of meer opgeslagen type IV
SPV en deze procedure moet in de praktijk toegepast worden (zie punten
C en D hieronder).
B. Landen van bestemming die type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer
opgeslagen is, aanvaarden
De operator moet eerst en vooral bevestiging door het land van bestemming
kunnen voorleggen van wat in het vak hieronder is opgenomen.
De import in …………………………….. van separatorvlees (SPV) dat aan de hand
van technieken die de structuur van de beenderen wijzigen is verkregen en sinds 3
maanden of meer is opgeslagen, is toegelaten.
Import in ………………. of mechanically separated meat (MSM) that is produced by
means of a production method that alters the structure of the bones and that is
stored since 3 months or more, is authorized.
De operator kan hiervoor:
- hetzij een verklaring bekomen van de bevoegde overheid van het derde
land en die de hierboven vermelde Engelse tekst bevat, en die aan zijn
LCE overmaken die het verder naar het Hoofdbestuur doorstuurt;
- hetzij beroep doen op FIT / AWEX: de exportbevorderende organismen
kunnen, eens ze de bevestiging van de overheid van het derde land
gekregen hebben dat het derde land de invoer van de hierboven
gedefiniëerde producten toelaat, het FAVV hiervan op de hoogte brengen
via directe communicatie naar het emailadres pccb.s4@favv-afsca.be.
Een lijst van landen die type IV SPV aanvaarden dat sinds 3 maanden of meer
is opgeslagen, is hieronder opgenomen.
Landen waartoe type IV SPV, dat sinds 3 maanden of mee ris opgeslagen, kan
worden uitgevoerd
Momenteel geen bestemmingen die toegelaten zijn (bestemmingen zullen worden
toegevoegd zodra voldoende bewijs verkregen is via AWEX / FIT / verklaring
overheid van derde land).
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C. Export specifieke procedure die in het gevalideerde ACS moet worden
opgenomen
Operatoren die betrokken zijn bij de productie en/of de opslag van type IV SPV
dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen, moeten een Export specifieke
procedure uitwerken en opnemen in hun ACS.
In de Export specifieke procedure die hij uitwerkt, moet de operator minstens
het volgende opnemen:
- hoe hij zorgt voor een duidelijke visuele identificering van type IV SPV
dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen, zodat dit laatste duidelijk te
onderscheiden is van type III SPV en van type IV SPV dat sinds minder
dan 3 maanden is opgeslagen, en welke interne controles hij uitvoert om
te verifiëren dat deze specifieke identificering wel degelijk wordt
toegepast;
- hoe hij zich organiseert zodat type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer
is opgeslagen gescheiden wordt opgeslagen van type III SPV en type IV
SPV dat sinds minder dan 3 maanden is opgeslagen (m.a.w. in een
aparte ruimte of specifiek deel van eenzelfde ruimte), en welke interne
controles hij uitvoert om te controleren of de manier van werken correct
wordt toegepast,
- hoe hij zorgt voor specifieke tracering van type IV SPV dat sinds 3
maanden of meer is opgeslagen, zodat men onmiddellijk kan
identificeren waar het zich bevindt, en welke interne controles hij
uitvoert om te controleren of de manier van werken correct wordt
toegepast,
- de maatregelen die voorzien zijn bij geconstateerde tekortkomingen
(corrigerende en preventieve maatregelen) en de wijze waarop de
tekortkomingen en de maatregelen worden gedocumenteerd.
D. Validatie van het ACS en de export specifieke procedure
i.

Validatie van het ACS

Zowel de inrichting die type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen
vervaardigt, als de inrichting die dit SPV opslaat, moeten over een gevalideerd
ACS beschikken.
De schorsing van de validatie van het ACS voor redenen die gelinkt zijn aan de
management van type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen heeft
gevolgen voor de exportcertificering van dergelijk SPV.
- Wanneer de validatie van het ACS van de opslaginrichting geschorst is,
dan wordt exportcertificering vanuit deze opslaginrichting stopgezet.
M.a.w, alle type IV SPV, dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen, dat
aanwezig is in de opslaginrichting op moment van schorsing van de
validatie van het ACS wordt uitgesloten van export naar derde landen
vanuit deze vestiging.
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o Het type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen mag
worden terug gebracht naar de producent of mag worden
overgebracht naar een opslaginrichting die wel voldoet aan de
eisen, en komt vanuit deze inrichtingen wel in aanmerking voor
export naar derde landen.
o Indien type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen niet
kan worden verplaatst naar de producent of naar een
opslaginrichting die wel voldoet aan de eisen (omwille van gebrek
aan opslagplaats bv.), dan moeten deze producten worden
gedegradeerd naar CAT. 3 materiaal of worden vernietigd.
Wanneer de validatie van het ACS van de productie-inrichting geschorst
is, dan wordt exportcertificering van al het type IV SPV dat sinds 3
maanden of meer is opgeslagen stopgezet. M.a.w, al het type IV SPV, dat
sinds 3 maanden of meer is opgeslagen, dat aanwezig is, op moment van
schorsing van de validatie van het ACS, in de productie-inrichting en in
de opslaginrichtingen waarmee de productie-inrichting werkt, wordt
uitgesloten van export naar derde landen. Deze producten moeten
worden gedegradeerd naar CAT. 3 materiaal of worden vernietigd.
Het type IV SPV dat geproduceerd wordt tijdens de schorsing van de
validatie van het ACS zal nooit als ‘type IV SPV dat sinds 3 maanden of
meer is opgeslagen’ in aanmerking kunnen komen voor export, zelfs is
de schorsing niet meer van toepassing op moment van de uitvoer (het is
de productiedatum die als referentie dient).

Wanneer de validatie van het ACS wordt geschorst omwille van redenen die
niet gelinkt zijn aan het management van type IV SPV dat sinds 3 maanden of
meer is opgeslagen, dan zijn de bepalingen beschreven in de generieke
module GM1 "Export naar derde landen" (2020/1278/PCCB), gepubliceerd op de
website van het FAVV, van toepassing.
ii.

Validatie van de Export specifieke procedure

Het is de verantwoordelijkheid van de operatoren om de OCI / het FAVV te
verwittigen voor welke combinaties "(groep van) product(en) – land" de
exportvoorwaarden geauditeerd moeten worden.
De voorwaarden beschreven in de generieke module GM1 "Export naar derde
landen" (2020/1278/PCCB), gepubliceerd op de website van het FAVV, zijn van
toepassing.
Tijdens de audit van het exportdeel van het ACS, controleert het FAVV / de OCI:
- of de door de producent toegepaste identificering ondubbelzinnig toelaat
type IV SPV te onderscheiden van type III SPV, en type IV SPV dat sinds
3 maanden of meer is opgeslagen te onderscheiden van al het ander
SPV;
- of het door de producent geïmplementeerde traceersysteem toelaat om
type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen
ondubbelzinning te identificeren en localiseren;
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of type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen gescheiden
wordt opgeslagen van type III SPV en van type IV SPV dat sinds minder
dan 3 maanden is opgeslagen;
of type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen en dat de
inrichting heeft verlaten enkel vertrokken is naar een inrichting die
beschikt over een ACS gevalideerd voor export geleden geproduceerd
type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen of naar een
derde land;
of de operator regelmatig controles uitvoert om de correcte
implementatie van zijn procedure te verzekeren, en dat indien nodig de
relevante corrigerende en preventieve maatregelen worden genomen en
gedocumenteerd.

De validatie van het exportdeel van het ACS belet niet dat het FAVV
steeksproefsgewijs en onaangekondigd controleert of er aan de voorwaarden
beschreven in de export specifieke procedure ten allen tijden is voldaan.
E. Additionele verklaring
In geval type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen wordt
uitgevoerd, dan moet de volgende additionele verklaring altijd worden
toegevoegd op het certificaat.
The products do not comply with the maximum storage period of 3 months after
production, that is laid down in Section V of Annex III to Regulation (EC) No
853/2004 /
De producten voldoen niet aan de maximale opslagperiode van 3 maanden na
productie, die is vastgelegd is Sectie V van Bijlage III bij Verordening (EC) nr.
853/2004 /
Les produits ne satisfont pas à la période de stockage maximale de 3 mois après
production, fixée dans la Section V de l’Annexe III au Règlement (CE) n°853/2004 /
Los productos no cumplen con el período máximo de almacenamiento de 3 meses
después de la producción, establecido en la Sección V del Anexo III del
Reglamento (CE) n° 853/2004.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punt 1.9: de gegevens vermelden van de inrichting van waaruit de producten worden
verzonden. Kan zowel de productie-inrichting zijn of een opslaginrichting.
In het specifieke geval van export van type IV SPV dat sinds 3 maanden of
meer is opgeslagen, moet deze operator beschikken over een gevalideerd ACS,
waarin een export specifieke procedure is opgenomen betreffende export van
type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen. De validatie van het
ACS mag niet geschorst zijn omwille van redenen die gelinkt zijn aan de
implementatie van deze procedure.
6/8

PLUIMVEEVLEES EN
-SEPARATORVLEES

IB.AA.01.05
Juni 2022

ALGEMEEN

Punt 1.15: de uitgevoerde goederen moeten duidelijk beschreven zijn, zodat er
geen misverstand kan zijn over wat er exact uitgevoerd wordt.
Voorbeelden:
- Carcasses / Karkassen / Carcasses / Canales
- Meat cuts / Sneden van vlees / Découpes de viande / Cortes de carne
- Edible offal / Eetbare slachtproducten / Abats comestibles / Despojos
comestibles
- Mechanically separated meat / Separatorvlees / Viande séparée
mécaniquement / Carne separada mecánicamente
Punt 1.23: rekening houden met het volgende:
- Kolom “beschrijving van de goederen”: dezelfde beschrijving als voor
punt 1.15 opnemen, of een meer gedetailleerde beschrijving (voor zover
die geen misverstand kan veroorzaken).
- Kolom “naam, activiteit en erkenningsnr. van productie-inrichting”: in het
specifieke geval van export van type IV SPV dat sinds 3 maanden of
meer is opgeslagen, moet de operator vermeld in deze kolom beschikken
over een gevalideerd ACS, waarin een export specifieke procedure is
opgenomen betreffende export van type IV SPV dat sinds 3 maanden of
meer is opgeslagen. De validatie van het ACS mag niet geschorst zijn
omwille van redenen die gelinkt zijn aan de implementatie van deze
procedure.
- Kolom “bewaartermijn”: één datum of een periode ‘van … tot …’ vermelden.
Het vermelde bewaartermijn mag 3 maanden overschrijden gezien de
vervaldatum niet wettelijk is vastgelegd ten opzichte van de
productiedatum (geldt ook in geval van type IV SPV dat sinds 3 maanden
of meer is opgeslagen).
Punten 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover de producten /
grondstoffen, naar gelang het geval, wel degelijk voldoen aan de vereisten die
van toepassing zijn volgens Verordening 853/2004. De verklaring kan ook
worden ondertekend voor type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is
opgeslagen, mits de additionele verklaring opgenomen in IV.E van deze
instructie is aangebracht op het certificaat en de bevestiging door het land van
bestemming zoals beschreven in punt IV.B van deze instructie kan voorgelegd
worden.
Punt 2.2: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de gunstige
inspectie uitgevoerd tijdens het slachten.
Punt 2.3: deze verklaring kan worden ondertekend na visuele controle.
Punt 2.4: de producten moeten voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in
Verordening 2073/2005, voor zover een dergelijk norm is vastgelegd voor de
uitgevoerde producten. De operator legt de nodige bewijsstukken voor.
Punt 2.5: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de
regelgeving.
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Punt 2.6: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de
regelgeving.
Vlees
verkregen
van
pluimvee
afkomstig
uit
een
beschermingsgebied afgebakend rond een HPAI- of NCD-haard moet sowieso
worden onderworpen aan een risico beperkende behandeling (thermische
behandeling) overeenkomstig Gedelegeerde Veroredening (EU) 2020/687 en
mag dus niet worden verhandeld als vers vlees.
Punt 3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
Additionele verklaringen voor SPV
Additionele verklaring voor alle SPV:
- ze moet altijd aanwezig zijn op het certificaat zodra het uitvoer van SPV
betreft;
- er is geen specifieke controle vereist voor het ondertekenen van deze
verklaring.
Additionele verklaring voor type IV SPV dat sinds 3 maanden of meer is
opgeslagen:
- ze moet enkel aanwezig zijn indien het een uitvoer betreft van type IV
SPV dat sinds 3 maanden of meer is opgeslagen;
- er is geen specifieke controle vereist voor het ondertekenen van deze
verklaring zelf;
- er moet wel gecontroleerd worden dat er voldaan is aan de voorwaarden
vermeld in deze instructie (gevalideerde ACS dat niet geschorst is
enz…).
Andere aanvullende garanties
In het certificaat is de mogelijkheid voorzien om aanvullende garanties toe te voegen.
De aanvullende garanties dienen afkomstig te zijn van de bevoegde overheid van het
land van bestemming en de operator dient dit te bewijzen aan de hand van een
officieel document van de betrokken bevoegde overheid.
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