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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Eiproducten  0407 

0408 
2106 
3502 
3507 

/ 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.AA.09.05 Veterinair certificaat voor de uitvoer van eiproducten  4 blz.  

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Gevallen waarin het certificaat mag worden gebruikt: 
 
Dit certificaat mag worden gebruikt om eiproducten 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 eiproducten 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. 
 
 
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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IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Herkomst van de eieren >< thermische behandeling van de eiproducten 
 
De eiproducten moeten 

- HETZIJ afgeleid zijn van eieren afkomstig uit bedrijven die niet gelegen 
zijn in een zone (10 km) afgebakend rond een haard van hoog pathogene 
aviaire influenza (HPAI) of de ziekte van Newcastle (NCD) op het moment 
van de leg; 

- HETZIJ onderworpen zijn aan een thermische behandeling die voldoende 
is om het virus verantwoordelijk voor HPAI of NCD te vernietigen. 

 
De thermische behandelingen die in aanmerking komen, zijn de 
risicobeperkende behandelingen die vermeld zijn in bijlage VII van de 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687. Deze behandelingen zijn 
gelijkwaardig aan de behandelingen die opgenomen zijn in de Landelijke Code 
van de OIE. 
 
Om te garanderen dat er voldaan wordt aan de eis betreffende de herkomst van 
de eieren, of aan de eis betreffende de thermische behandeling, moet een 
operator bewijsstukken ter beschikking kunnen stellen. 
 

A. Eiproducten vervaardigd in de EU 
 
Voor eiproducten vervaardigd in België van verse eieren afkomstig uit België 
moet de operator die de eiproducten vervaardigt, beschikken over de volgende 
bewijsstukken: 

- traceringsgegevens van de eieren, OF 
- productieproces van de eiproducten. 

 
Voor eiproducten vervaardigd in België van verse eieren afkomstig uit andere 
lidstaten (LS), moet de operator die de eiproducten vervaardigt, beschikken over 
de volgende bewijsstukken: 

- een vermelding met betrekking tot de herkomst van de eieren, opgenomen 
op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de 
hoofding van de inrichting, afgeleverd door de voor het ophalen van 
eieren geregistreerde operator van de andere LS, OF 

- het productieprocesvan de eiproducten. 
 
Voor eiproducten die vervaardigd zijn in België van eiproducten uit een andere 
LS moet de operator die de eiproducten gebruikt/verwerkt, beschikken over de 
volgende bewijsstukken: een vermelding met betrekking tot de herkomst van de 
eieren of de thermische behandeling van de eiproducten, opgenomen op het 
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van de 
inrichting die afgeleverd is door de voor de productie van eiproducten erkende 
operator van de andere LS. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0687&qid=1624873429731
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Voor eiproducten vervaardigd in andere LS en vervolgens uitgevoerd vanuit 
België moet de operator die de eiproducten uitvoert, beschikken over de 
volgende bewijsstukken: een vermelding met betrekking tot de herkomst van de 
eieren of de thermische behandeling van de eiproducten, opgenomen op het 
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van de 
inrichting die afgeleverd is door de voor de productie van eiproducten erkende 
operator van de andere LS. 
 
Het voldoen aan de eisen betreffende de herkomst van de eieren / thermische 
behandeling kunnen deze operatoren, op basis van voorgenoemde 
bewijsstukken, nadien verder doorgeven in de voedselketen aan de hand van 
een pre-attestatie op een handelsdocument. Een dergelijke pre-attestatie kan 
dan bij certificering voorgelegd worden als bewijsstuk door een operator verder 
in de voedselketen. 
 
Voor wat betreft de werkwijze betreffende pre-attestatie en vermeldingen op het 
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van de 
inrichting, zie punt VI. van deze instructie. 
 

B. Eiproducten ingevoerd vanuit een derde land 
 
Deze eis wordt gedekt door het importcertificaat. De operator moet het 
importcertificaat voorleggen. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 1.1: de gegevens vermelden van de inrichting / de trader die de producten 
uitvoert. 
 
Punt 1.5: de gegevens vermelden van de inrichting / de trader die de producten 
invoert. 
 
Punt 1.9: de gegevens vermelden van de inrichting van waaruit de producten 
worden verzonden. 
 
Punt 1.10: de gegevens vermelden van de fysieke plaats waarnaar de goederen 
worden verzonden. 
 
Punt 1.11: de gegevens vermelden van de fysieke plaats van waaruit de 
goederen worden verzonden (het kan dezelfde inrichting / plaats zijn als die 
vermeld in punt I.9). 
 
Punt 2.1 tot en met 2.6: deze verklaringen mogen gecertificeerd worden op basis van 
de nationale en Europese regelgeving. 
 
Punt 2.7: de certificerende agent controleert de bewijsstukken die ter 
beschikking worden gesteld door de operator (traceringsgegevens, 
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productieproces, pre-attestatie(s), vermeldingen op het handelsdocument / de 
leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting, het 
importcertificaat – zie punt IV. van deze instructie voor de verschillende 
mogelijke gevallen) om na te gaan dat er minstens aan een van de twee 
mogelijkheden is voldaan.  
Zie punt IV. van deze instructie voor de relevante link naar Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2020/687. 
Er moet binnen het punt zelf niet worden geschrapt. 
 
 
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. 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE, VERMELDINGEN EN PRE-CERTIFICERING 
 
De modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende pre-
certificering / pre-attestatie zijn van toepassing (zie onder het hoofdstuk 
“Algemene documenten voor de export naar derde landen”). 
 
Zoals beschreven in punt IV.A zijn uitgesloten van de verplichting tot pre-
certificering:  

- de eieren die worden opgehaald door een operator geregistreerd voor het 
ophalen van eieren in een andere LS 

- de eiproducten die worden vervaardigd door een operator erkend voor het 
vervaardigen van eiproducten in een andere LS,  

Deze producten mogen worden vergezeld van een vermelding afgeleverd door 
de operator in kwestie op het handelsdocument / de leveringsbon / het document 
met de hoofding van de inrichting, in plaats van gepre-certificeerd te zijn. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een Belgische operator beschikt over de relevante informatie 
betreffende 

- de herkomst van de eieren (hetzij op basis van de traceringsgegevens van 
de eieren, hetzij op basis de pre-attestaties afgeleverd door een Belgische 
operator, hetzij op basis van vermeldingen op het handelsdocument / de 
leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting afgeleverd 
door een operator uit een andere LS), 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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- de thermische behandeling toegepast tijdens het productieproces van de 
eiproducten (hetzij op basis van het eigen productieproces, hetzij op basis 
de pre-attestaties afgeleverd door een Belgische operator, hetzij op basis 
van vermeldingen op het handelsdocument / de leveringsbon / het 
document met de hoofding van de inrichting afgeleverd door een erkende 
operator uit een andere LS, hetzij op basis van importcertificaten), 

dan kan hij de eiproducten pre-attesteren. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op 
het handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 
 
(1) Herkomst van de eieren: zones vrij van hoog pathogene aviaire influenza (1) / de 
ziekte van Newcastle (1) 
(1) Thermische behandeling: …………….. °C gedurende …………… s / min / u (1) 
 
Naam: 
Datum en stempel: 
 
(1) Schrappen wat niet van toepassing is 
 

 
 
Vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de 
hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS 
 
Een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met 
de hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een 
andere LS om het voldoen aan de eisen betreffende de herkomst van eieren / de 
toegepaste thermische behandeling te bevestigen is ontvankelijk, voor zover de 
operator, naargelang, geregistreerd is voor het ophalen van eieren of erkend is 
voor de productie van eiproducten overeenkomstig de van toepassing zijnde 
Europese regelgeving. 
 
De volgende vermelding moet op het handelsdocument / de leveringsbon / het 
document met de hoofding van de inrichting dat / die de eieren vergezelt 
aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn: 
 
 
Eggs originating from country(1) / zone(1) free from highly pathogenic avian 
influenza(1) / Newcastle disease (1) 
 
(1) Keep as appropriate 
 

 
De volgende vermelding moet op het handelsdocument / de leveringsbon / het 
document met de hoofding van de inrichting dat / die de eiproducten vergezelt 
aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn: 
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(1) Egg products manufactured from eggs originating from country(1) / zone(1) free 
from highly pathogenic avian influenza(1) / Newcastle disease (1) 
(1) Egg products submitted to heath treatment: ……….°C during ……….s/min/h 
 
(1) Keep as appropriate 
 

 


