ALLE PRODUCTEN (BEHALVE IN
GEVAL VAN PHYTOSANITAIRE
CERTIFICATEN)

I.

Algemeen

Toepassingsgebied

Omschrijving van het product
Broedeieren
Levende dieren
Sperma
Embryo’s
Eicellen
Producten van dierlijke oorsprong
bestemd voor humane
consumptie
Diervoeders
Levensmiddelen

II.

IB.AA.PA-PC
Augustus
2018

GN-code

Land
Alle landen waarvoor het
afleveren van een certificaat
gebeurt op basis van een preattestatie / pre-certificatie

Wettelijke basis

De volgende wetgeving is van toepassing totdat ze wordt vervangen door
verordening (EU) 2017/625 betreffende officiële controles en andere officiële
activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en
diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid,
dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen,
waarvan de meeste artikelen in december 2019 in werking zullen treden:
- Verordening (EG) nr. 882/2004 betreffende de officiële controles om na te
gaan of de diervoeder- en levensmiddelenwetgeving wordt nageleefd en
de bepalingen inzake diergezondheid en dierenwelzijn, en meer in het
bijzonder artikel 30, lid 1;
- Richtlijn 96/93/EG inzake de certificering van dieren en dierlijke
producten, en meer in het bijzonder de artikelen 2 en 4;
- Koninklijk besluit van 24/09/1998 betreffende de veterinaire certificering
voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en
bepaalde producten van plantaardige oorsprong.

III.

Doel van de instructiebundel

Deze instructiebundel beschrijft de modaliteiten inzake pre-attestatie en precertificatie.
Een certificerende agent moet eisen opgenomen in een exportcertificaat
ondertekenen, zelfs wanneer deze niet gedekt worden door de Europese
wetgeving (in geval van producten vervaardigd in de EU) of door de regelgeving
inzake import (in geval van ingevoerde producten). Er moet dan gecontroleerd
worden of het uitgevoerde product wel degelijk aan de gestelde eisen voldoet.
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De exporteur moet de bewijsstukken voorleggen die nodig zijn voor deze
verificatie. Deze bewijzen
- kunnen worden geleverd op basis van documenten van de exporterende
operator, indien de te certificeren items afhankelijk zijn van factoren die
direct onder de controle van deze operator staan, of
- kunnen pre-attesten zijn indien de eisen, die gecertificeerd moeten
worden, afhankelijk zijn van factoren die onder controle staan van een in
België gevestigde operator stroomopwaarts in de productieketen, of
- kunnen pre-certificaten zijn indien de items, die gecertificeerd moeten
worden, afhankelijk zijn van factoren die onder controle staan van een in
een andere Lidstaat (LS) gevestigde operator stroomopwaarts in de
productieketen, of
- kunnen worden geleverd op basis van importcertificaten indien het
ingevoerde producten betreft.
Deze instructie is van toepassing op alle gevallen waarbij de eisen die
gecertificeerd moeten worden in het kader van uitvoer naar derde landen
verschillen van wat gegarandeerd kan worden op basis van Europese
regelgeving.

IV.

Pre-attestatie

Een pre-attestatie is een verklaring afgeleverd door een Belgische operator die
onder toezicht van het FAVV staat, gericht aan een andere Belgische operator
die onder toezicht van het FAVV staat.
Een Belgische operator die onder toezicht van het FAVV staat kan aan een
Belgisch operator stroomafwaarts in de productieketen pre-attesteren dat het
product dat hij hem heeft geleverd aan bepaalde specifieke voorwaarden
voldoet, op voorwaarde dat:
- het voldoen aan deze voorwaarden direct onder eigen controle valt, OF
- het voldoen aan deze voorwaarden gedekt is door
o een pre-attestatie afgeleverd door een andere Belgische operator
die onder toezicht van het FAVV staat, OF
o een pre-certificaat afgeleverd door de overheid van een andere LS,
OF
o een importcertificaat afgeleverd door de overheid van een derde
land.
De Belgische operator die een pre-attestatie aflevert, moet de documenten op
grond waarvan hij deze pre-attestatie heeft afgeleverd gedurende minstens twee
jaar bewaren. De Belgische operator die een pre-attestatie ontvangt, bewaart ook
alle relevante documenten gedurende ten minste twee jaar.
Een certificerende agent die twijfels heeft over de geldigheid / de geschiktheid
van pre-attestaties op basis waarvan hij een exportcertificaat moet
ondertekenen, kan aanvullende informatie vragen aan / een controle laten
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uitvoeren bij de operator die de pre-attestatie heeft gekregen en of de operator /
de operatoren die betrokken zijn bij het proces van afgifte van de pre-attestatie.

V.

Pre-certificatie

Een pre-certificaat is een certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van
een LS ter bestemming van de bevoegde overheid van een andere LS.
A. Gevallen waarbij pre-certificaat van toepassing is
Een pre-certificaat geeft, voor producten die door een operator gevestigd in een
LS verzonden worden naar een operator gevestigd in een andere LS, garanties /
inlichtingen die niet worden gedekt door Europese regelgeving in het kader van
intracommunautaire handel van goederen.

B. Algemene aanpak
De exporterende operator draagt de primaire verantwoordelijkheid voor
- de conformiteit van de producten die hij naar een derde land wenst uit te
voeren aan de eisen van dat derde land  zijn exportactiviteiten en
planning van zijn leverings- en productieactiviteiten moeten rekening
houden met deze eisen,
- de traceerbaarheid van alle grondstoffen / ingrediënten die hij in zijn
producten gebruikt.
Een pre-certificaataanvraag moet worden gedaan in overeenstemming met de
aanpak beschreven in onderstaand schema:
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OP EXP identificeert de eisen die
een pre-certificaat vereisen

OP EXP vergewist zich ervan dat
- de eis verder gaat dat wat gevraagd
wordt in de EU regelgeving
-pre-attestatie niet van toepassing kan zijn

OP EXP controleert in overleg
met BO EXP dat de eisen
effectief een pre-certificaat
vereisen

OP EXP en BO EXP leggen de inhoud van
de eisen die in de pre-certificaat moeten
staan in overleg vast

OP EXP stuurt vraag door OP
ALS

OP EXP levert informatie inzake:
- de betrokken grondstoffen /
ingredienten / producten
- de eisen die in de pre-certificaat moeten
staan

OP ALS stuurt vraag door
aan BO ALS

OP ALS stuurt vraag door aan
OP LEVE

BO ALS levert pre-certificaat
af aan OP ALS

OP LEVE stuurt vraag door
aan BO LEVE

OP ALS levert informatie inzake:
- de eisen die in de pre-certificaat moeten
staan

BO LEVE levert precertificaat af aan OP LEVE
OP ALS stuurt pre-certificaat
door aan OP EXP

OP EXP legt pre-certificaat
voor aan BO EXP bij
certificering

OP LEVE stuurt precertificaat door OP ALS

OP EXP = exporterende operator
OP ALS = operator uit een andere lidstaat
OP LEVE =operator leverancier van een OP ALS of OP LEVE
BO EXP = bevoegde overheid van exporterende land
AC ALS = bevoegde overheid van ander lidstaat
AC FOUR = bevoegde overheid van initiële leverancier

C. Pre-certificatie door de overheid van een andere LS aan het FAVV
Een Belgische operator kan genoodzaakt zijn een pre-certificaat te vragen aan
een operator gelegen in een andere LS
- om garanties te verkrijgen dat producten / grondstoffen die hij van deze
operator heeft ontvangen wel degelijk voldoen aan exporteisen die verder
gaan dan de Europese regelgeving;
- om inlichtingen te bekomen aangaande de producten / grondstoffen, die
niet verstrekt dienen te worden in het kader van normale
intracommunautaire handel of vrij verkeer van goederen, en die nodig zijn
voor het afleveren van een exportcertificaat.
De Belgische operator vergewist zich er op voorhand van dat deze eisen verder
gaan dan wat vereist is volgens de EU-regelgeving of dat de gevraagde
inlichtingen niet worden meegedeeld in het kader van intracommunautaire
handel of vrij verkeer van goederen. Voor de identificatie van de eisen /
inlichtingen die een pre-certificaat vereisen, wordt de operator verwezen naar de
instructiebundels voor specifieke “land – product”-combinaties die op de FAVVwebsite gepubliceerd zijn.
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De operator informeert zijn toeleverende operator gevestigd in de andere LS
over de inhoud van de eisen / inlichtingen die op het pre-certificaat vermeld
moeten zijn, en maakt hem de beschrijving (lotnummer enz.) van de producten /
grondstoffen over waarop het pre-certificaat betrekking heeft.
De operator gelegen in de andere LS contacteert zijn bevoegde overheid om een
pre-certificaat te bekomen, en maakt dit pre-certificaat over aan de Belgische
operator.
De Belgische operator legt het pre-certificaat aan het FAVV voor bij de aanvraag
voor certificering.
- Indien nodig geeft de operator ook een beëdigde vertaling naar de van
toepassing zijnde officiële Belgische taal af.
- De link tussen het pre-certificaat en de producten moet duidelijk zijn.
D. Pre-certificatie door het FAVV aan de overheid van een andere LS
Een operator kan een pre-certificatie aanvragen bij het FAVV voor zover er aan
de volgende voorwaarden voldaan is.
- De operator beschikt over een document afkomstig van de overheid van
de andere LS
o dat bevestigt dat deze LS een pre-certificaat vereist, EN
o dat de eisen / inlichtingen die op het pre-certifcaat vermeld moeten
worden, beschrijft.
Dit document kan bijvoorbeeld onder de vorm van een e-mail afkomstig
van de overheid van de andere lidstaat en gericht aan de operator
gevestigd in de andere lidstaat.
- Dergelijk document moet slechts éénmalig aan het FAVV verstrekt
worden voor een bepaalde bestemming, op voorwaarde dat de
vereisten/informatie die moeten opgenomen worden in het pre-certificaat
telkens hetzelfde blijven. De operator heeft alle bewijsstukken verzameld
die aantonen dat er wel degelijk wordt voldaan aan de eisen en/of die
nodig zijn om de inlichtingen te verstrekken, die op het pre-certificaat
vermeld moeten worden.
Wanneer een operator een uitgaande zending heeft met bestemming andere
LS’en waarvoor een pre-certificaat moet worden afgeleverd, dan contacteert de
operator zijn LCE, legt hij de eisen / informatie die opgenomen moeten worden
in het pre-certificaat voor, en geeft hij alle nodige garanties die bevestigen dat
er wordt voldaan aan de eisen / inlichtingen. Indien nodig geeft de operator ook
een beëdigde vertaling naar de van toepassing zijnde officiële Belgische taal af
van de gestelde eisen / gevraagde informatie.
Indien er effectief wordt voldaan aan de gestelde eisen of indien de gevraagde
inlichting gecontroleerd kan worden, dan gebruikt het FAVV de template
afgesproken op EU-niveau (“Background certificate”, beschikbaar op de website
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van het FAVV) om het pre-certificaat af te leveren ter bestemming van de
bevoegde overheid van de exporterende LS.
- Deel I van dit document wordt voorafgaand ingevuld door de operator.
- Deel II van het document wordt ingevuld door het FAVV. De gevraagde
eisen / inlichtingen moeten in de van toepassing zijnde officiële Belgische
taal en in het Engels opgenomen worden. De operator bezorgd een
beëdigde vertaling naar het Engels van de te verklaren garanties / de te
leveren informatie aan de certificerende agent.
Het pre-certificaat wordt afgeleverd door de certificerende agent aan de
Belgische operator, die het doorstuurt aan de operator van de andere LS die
deze gevraagd heeft.
Het afleveren van een pre-certificaat door het FAVV is onderworpen aan een
retributie.
Een pre-certificaat wordt voor een specifieke zending afgeleverd, waarvan de
beschrijving in het pre-certificaat opgenomen is.
Het FAVV weigert het afleveren van garanties/eisen/inlichtingen op precertificaten die ambtshalve door de regelgeving op het intracommunautaire
verkeer zijn afgedekt, voor zover deze niet door dezelfde regelgeving moeten
gedekt zijn door een intracommunautair certificaat.
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