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I. Geldigheidstermijn 
 

Versie Geldig vanaf:  
Juli 2022 15/07/2022 

 
 
II. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Bloedproducten afkomstig van 
varkens bestemd voor 
diervoeding 

0511, 3502, 3504 Zuid-Korea 

 
 
Het certificaat EX.PFF.KR.04.01 is van toepassing op verwerkte dierlijke eiwitten, gehydroliseerde 
eiwitten en bloedproducten afkomstig van varkens bestemd voor diervoeding. IB.PFF.KR.04.01 is 
momenteel enkel uitgewerkt en van toepassing voor bloedproducten afkomstig van varkens. Indien een 
operator verwerkte dierlijke eiwitten of gehydroliseerde eiwitten afkomstig van varkens wenst te 
exporteren naar Zuid-Korea, dient hij dit te melden aan zijn Lokale Controle-Eenheid (LCE). 
 
III. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.KR.04.01 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van verwerkt dierlijk eiwitvoeder 
afkomstig van varkens  

4 blz. 

 
IV. Exporterkenning 
 
De algemene voorwaarden voor het aanvragen van een exporterkenning zijn terug te vinden in de 
procedure exporterkenning. 
  
Een inrichting die voor het eerst op de lijst voor de export van bloedproducten naar Zuid-Korea vermeld 
wil worden of haar vermelding wil behouden, moet beschikken over een gevalideerd 
autocontrolesysteem voor de uitvoer van bloedproducten bestemd voor diervoeder naar Zuid-Korea 
(ACS/KR). Het ACS/KR moet de procedure vermelden om te voldoen aan de specifieke voorwaarden 
voor Zuid-Korea (zie sectie V. Validatie autocontrolesysteem voor de export naar Zuid-Korea).  
  
Om een exporterkenning te bekomen moet de inrichting via het formulier aanvraag exporterkenning een 
aanvraag indienen bij de LCE die bevoegd is voor deze inrichting. 
  
De door de inrichting ingediende aanvraag exporterkenning geeft, al naargelang van de evaluatie door 
de LCE, aanleiding tot een inspectie van de naleving van de Belgische en Europese voorschriften 
(infrastructuur, hygiëne, traceerbaarheid, autocontrole) en van de voorschriften van Zuid-Korea. 
 
Op basis van de antecedenten zal de LCE oordelen of het gepast is om meteen een inspectie uit te 
voeren of om de specifieke inspectie uit te voeren als onderdeel van de periodieke inspectie van de 
inrichting. Op basis van de beschikbare gegevens en, in voorkomend geval het resultaat van de 
inspectie, verstrekt de LCE een advies aan het hoofdbestuur van het FAVV. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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De wetgeving van Zuid-Korea schrijft voor dat de producerende inrichting voorafgaand aan de 
goedkeuring moet geïnspecteerd worden door een delegatie van APQA (Animal and Plant Quarantine 
Agency). Deze inspectie wordt georganiseerd door het FAVV met medewerking van de producerende 
inrichting. De mogelijke kosten van een dergelijk inspectiebezoek worden gedragen door de operator. 
 
Indien de producerende inrichting door APQA goedgekeurd wordt voor export en het FAVV hiervan 
officieel op de hoogte is gebracht, wordt de producerende inrichting toegevoegd aan de lijst van 
producerende inrichtingen die goedgekeurd zijn om te exporteren naar Zuid-Korea (de lijst is 
beschikbaar op de website van het FAVV). 
  
Als een inrichting niet langer voldoet aan de voorwaarden om op de lijst vermeld te worden, legt DG 
Controle één of meerdere van de volgende voorwaarden op: 

• onmiddellijke stopzetting van de certificering; 
• schrapping van deze inrichting van de lijst. 

 
 
V. Validatie autocontrolesysteem voor de uitvoer van bloedproducten naar Zuid-Korea 
 
De operator moet beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem voor de activiteiten die 
samenhangen met de export naar Zuid-Korea (ACS/KR) dat geïmplementeerd wordt om te voldoen aan 
de specifieke voorwaarden voor Zuid-Korea. 

 
Dit gevalideerd autocontrolesysteem moet minstens de volgende procedures/documenten bevatten:   
• een procedure die beschrijft op welke manier de inrichting op de hoogte is en zal blijven van de 

landen die door Zuid-Korea toegelaten zijn om varkensvlees naar Zuid-Korea te mogen 
exporteren. Zuid-Korea legt voor de productie van bloedproducten op dat enkel varkensbloed 
gebruikt wordt dat afkomstig is van slachthuizen die gevestigd zijn in landen die toegelaten zijn 
om varkensvlees te exporteren naar Zuid-Korea (zie punt 4 onder sectie VI van deze 
instructiebundel). Deze lijst van landen is beschikbaar in het Koreaans op de webpagina van 
APQA. De operator dient te beschikken over een vertaling van de laatste versie van de 
bijgevoegde tabel “Invoerverboden per aangewezen quarantaine-item (gerelateerd aan artikel 3, 
lid 1)” onderaan de webpagina. 

• een procedure die beschrijft hoe ervoor gezorgd wordt dat enkel varkensbloed gebruikt wordt 
afkomstig van slachthuizen gevestigd in landen die goedgekeurd zijn voor uitvoer van 
varkensvlees naar Zuid-Korea alsook die beschrijft hoe kruiscontaminatie met bloed afkomstig 
van slachthuizen in landen die niet goedgekeurd zijn door Zuid-Korea vermeden wordt.  

• een procedure die beschrijft hoe aan de voorwaarden opgenomen in het “Veterinair certificaat 
voor de uitvoer van verwerkt dierlijk eiwitvoeder afkomstig van varkens” wordt voldaan. De in 
deze procedure opgenomen voorwaarden behelzen dan meer in het bijzonder de 
risicobeoordeling en maatregelen genomen door de operator met betrekking tot het vermijden 
van kruiscontaminatie met bloed afkomstig van herkauwers en het vermijden van 
kruiscontaminatie met bloed afkomstig van slachthuizen die gevestigd zijn in landen die niet 
goedgekeurd zijn door Zuid-Korea. 
 

Deze procedures moeten ook geïmplementeerd zijn door de operator. 
 
Het ACS/KR moet tijdig worden gevalideerd om de erkende certificerings-/keuringsinstelling de 
mogelijkheid te bieden het FAVV daarvan in kennis te stellen door een melding via invoer in de 
databank. De validatie van de exportvoorwaarden dient te gebeuren rekening houdend met de 
bepalingen beschreven in de generieke module GM1 “Export naar derde landen” (2020/1278/PCCB), 

https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%A7%80%EC%A0%95%EA%B2%80%EC%97%AD%EB%AC%BC%EC%9D%98%20%EC%88%98%EC%9E%85%EA%B8%88%EC%A7%80%EC%A7%80%EC%97%AD
https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%A7%80%EC%A0%95%EA%B2%80%EC%97%AD%EB%AC%BC%EC%9D%98%20%EC%88%98%EC%9E%85%EA%B8%88%EC%A7%80%EC%A7%80%EC%97%AD
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gepubliceerd op de website van het FAVV, hetgeen steekproefsgewijs zal geverifieerd worden door de 
certificerende agent. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om aan de erkende certificerings- 
/keuringsinstelling te melden voor welke product(groep)-landcombinaties de exportvoorwaarden dienen 
geauditeerd te worden. 

 
Gedurende de validatie van het deel “export”, controleert de OCI/het FAVV dat de operator de 
procedures zoals hierboven beschreven, heeft opgenomen in zijn ACS en deze implementeert. 
 
VI. Certificeringsvoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor de uitvoer van verwerkt dierlijk eiwitvoeder afkomstig van varkens 
 

1. De Belgische inrichting moet beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS-KR) 
zoals beschreven in sectie V van deze instructiebundel. Dit zal steekproefsgewijs gecontroleerd 
worden door de certificerende agent. 

 
2. In vak 1.9 dient de naam, het adres en het erkenningsnummer van de producerende inrichting 

ingevuld te worden. Het erkenningsnummer is het nummer van de erkenning overeenkomstig 
verordening (EG) nr. 1069/2009 (dit is ook het nummer dat vermeld is op de lijst van door Zuid-
Korea goedgekeurde bedrijven die beschikbaar is op de website van het FAVV). 
 

3. In vak 1.23, deel “Oorsprong van de grondstoffen (indien ingevoerd)” dienen de EU-landen 
vermeld te worden waarin de slachthuizen waarvan het varkensbloed afkomstig is, gevestigd 
zijn. 
 

4. Voor bloedproducten moeten in verklaring 2.1 en verklaring 2.2 het eerste punt aangeduid 
worden (gezien deze diervoeders niet de vermelde hittebehandeling hebben ondergaan van het 
tweede punt).  
Het eerste punt van verklaring 2.1 vermeldt dat de grondstoffen moeten afkomstig zijn van 
landen die goedgekeurd zijn voor uitvoer van varkensvlees naar Zuid-Korea. Dit betekent dat 
de grondstoffen moeten afkomstig zijn van slachthuizen die gevestigd zijn in landen die 
goedgekeurd zijn voor uitvoer van varkensvlees naar Zuid-Korea. 
Het eerste punt van verklaring 2.2 vermeldt dat België moet toegelaten zijn voor uitvoer van 
varkensvlees naar Zuid-Korea. 
De lijst van landen die door Zuid-Korea toegelaten zijn voor uitvoer van varkensvlees naar Zuid-
Korea moet beschikbaar zijn binnen het gevalideerd ACS van de operator (zie sectie V van 
deze instructiebundel) en dient door de operator voorgelegd te worden aan de certificerende 
agent. De operator dient ook een lijst op te stellen en voor te leggen aan de certificerende agent 
met de naam, het land en erkenningsnummer van de slachthuizen waar de grondstoffen van 
afkomstig zijn. 

 
5. Verklaringen 2.3. t.e.m. 2.9 kunnen voor bloedproducten ondertekend worden op basis van de 

EU wetgeving en de erkenningen van de producerende inrichting:  
- Overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 als inrichting voor de vervaardiging van 

bloedproducten (sectie IV : verwerkingsbedrijven, vermelding BLPF (blood products for feed 
(cat 3) en niet BLM: blood meal); en 

- Overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk IV, deel C als bedrijf 
voor de productie van bloedproducten afkomstig van niet-herkauwers (Sectie (E) 
verwerkingsbedrijven: bloedproducten niet herkauwers, vermelding porcine material only). 
De operator dient een verklaring op erewoord voor te leggen dat het product luchtdicht 
verpakt is. 

http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/export/
https://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/productendierlijkeoorsprong/feedban/default.asp
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/productendierlijkeoorsprong/feedban/default.asp
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