
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dominicaanse Republiek 
 
 

Na de melding van gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België, 
vraagt de overheid van de Dominicaanse Republiek nu dat aanvullende informatie 
wordt gecertificeerd door de bevoegde overheid voor varkensvleesproducten en 
gelatine / collageen. 
 

Een korte beschrijving van het productieproces van het product, alsook de 
tijd/temperatuur combinatie waaraan het wordt onderworpen, moeten worden 
verschaft. 
 

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om het productieproces en de 
tijd/temperatuur combinatie voor te leggen in de taal van de certificerende agent en 
van het land van bestemming. De certificerende agent controleert of de door de 
operator verschafte informatie wel degelijk overeenkomt met wat is opgenomen in de 
procedures/processen beschreven in het autocontrolesysteem van de operator. 
In het geval dat de operator niet het bedrijf is dat het product heeft vervaardigd en de 
warmtebehandeling heeft uitgevoerd, zijn de bepalingen van de IB.AA.PA-PC ook 
van toepassing. 
 

Aangezien de Dominicaanse Republiek geen productiemethode of minimum 
tijd/temperatuur combinatie heeft opgelegd, is het de verantwoordelijkheid van de 
operator om ervoor te zorgen dat het product dat hij wil exporteren aan de vereisten 
van het land van bestemming voldoet voor wat betreft deze onderwerpen. 
 

Indien de algemene certificaten die beschikbaar zijn op de FAVV-website worden 
gebruikt, dat wil zeggen respectievelijk de certificaten EX.VTP.AA.08.03 en 
EX.VTP.AA.16.03, dan moeten deze aanvullende garanties worden opgenomen in 
het vak "Bijkomende informatie" voorzien voor dit doel. 
 

Indien andere certificaatmodellen worden gebruikt, dan moet een additionele 
verklaring met de gevraagde informatie worden afgeleverd en aan het certificaat 
worden gehecht. 
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