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Betreft : Newsflash 2021/888 - Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie 
 

 
 
CHILI 
 
 
De volgende aanpassingen worden aan de website van het FAVV aangebracht: 
 

- de instructiebundel IB.CL.Traces.01 van december 2021 betreffende de uitvoer 
van collageen naar Chili vervangt de voorgaande versie (bijlage 1); 

- de instructiebundel IB.CL.Traces.02 van december 2021 betreffende de uitvoer 
van gelatine naar Chili vervangt de voorgaande versie (bijlage 2); 

- de instructiebundel IB.CL.Traces.03 van december 2021 betreffende de uitvoer 
van zuivelproducten naar Chili vervangt de voorgaande versie (bijlage 3); 

- de instructiebundel IB.CL.Traces.04 van december 2021 betreffende de 
definitieve uitvoer van varkensvlees naar Chili vervangt de voorgaande versie  
(bijlage 4); 

- de instructiebundel IB.CL.Traces.05 van december 2021 betreffende de 
tijdelijke uitvoer van varkensdarmen naar Chili vervangt de voorgaande versie  
(bijlage 5); 

- de instructiebundel IB.CL.Traces.06 van december 2021 betreffende de uitvoer 
van samengestelde producten naar Chili vervangt de voorgaande versie  
(bijlage 6); 

- de instructiebundel IB.CL.Traces.07 van december 2021 betreffende de uitvoer 
van varkensvet naar Chili vervangt de voorgaande versie (bijlage 7); 

- de instructiebundel IB.CL.Traces.08 van december 2021 betreffende de uitvoer 
van varkens- en rundvleesporducten naar Chili vervangt de voorgaande versie  
(bijlage 8); 

- de instructiebundel IB.CL.Traces.10 van december 2021 betreffende de uitvoer 
van bloedproducten naar Chili vervangt de voorgaande versie (bijlage 9). 
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Onze missie is ervoor zorgen 
dat alle actoren van de keten 

aan de consument en aan 
elkaar een optimale zekerheid 

geven dat levensmiddelen, 
dieren, planten en producten 

die ze consumeren, houden of 
gebruiken, betrouwbaar, veilig 
en beschermd zijn, nu en in de 

toekomst. 
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