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Betreft : Newsflash 2018/33 - Producten van dierlijke oorsprong voor 
humane consumptie 

 
 

Douane-Unie 
 
 

 
Na de melding van uitbraken van de ziekte van Newcastle in België meldden de 
Russische autoriteiten onlangs een embargo op pluimveevleesproducten en 
producten die pluimveevlees en/of eieren bevatten wanneer deze producten geen 
warmtebehandeling van ten minste 70° C hebben ondergaan. 
 
Een vermelding van de warmtebehandeling van de pluimveeproducten moet daarom 
worden toegevoegd als bijlage aan het certificaat voor de uitvoer van 
pluimveevleesproducten naar de Russische Federatie. 
 
Er is een specifieke additionele verklaring die moet worden gevoegd bij de volgende 
certificaten: 
 
EX.VTP.RU.04.03: RU NCD Annex 1 (meat products) (Bijlage 1) 
EX.VTP.RU.03.02: RU NCD Annex 2 (products containing meat and eggs)  
(Bijlage 2) 
 
Deze verklaringen werden toegevoegd op de FAVV-website, op de volgende pagina: 
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/productendierlijkeoorsprong/ 
onder het onderdeel Douane-unie, bij de betrokken certificaten. 
 
De exploitant moet aantonen dat de pluimveevleesproducten en producten die 
pluimveevlees en/of eieren bevatten onderworpen werden aan een 
warmtebehandeling van ten minste 70° C: 
- via een certificaat van de kwaliteitsafdeling van de fabriek wanneer het product 
werd vervaardigd in België; 
- via een pre-certificaat van de bevoegde autoriteit van het EU-land waar het product 
werd vervaardigd als het niet in België was vervaardigd. 
 
De additionele verklaring moet geprint worden op beveiligd papier, en ondertekend 
en gestempeld door de certificerende dierenarts. De datum en het nummer van het 
veterinaire certificaat moeten duidelijk in deze additionele verklaring vermeld worden. 
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Onze opdracht is te waken  

over de veiligheid  van de 

voedselketen en de kwaliteit 
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