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Betreft : Newsflash 2022/51 - Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie 
 

 
JAPAN 
 
 
De volgende aanpassingen worden aan de website aangebracht: 
 

- het certificaat EX.VTP.JP.03.01 voor uitvoer van pluimveevlees en 
pluimveevleesproducten naar Japan en zijn ANNEX A worden vervangen door: 

o het certificaat EX.VTP.JP.03.02 – model A (pluimvee gekweekt en 
geslacht in België) (bijlage 1) ; 

o het certificaat EX.VTP.JP.03.02 – model B (pluimvee gekweekt in 
andere lidstaten dan België en geslacht in België) (bijlage 2) ; 

o het certificaat EX.VTP.JP.03.02 – model C (pluimvee gekweekt en 
geslacht in andere lidstaten dan België) (bijlage 3) ; 

- Het model A van het veterinair certificaat EX.VTP.JP.01 voor de uitvoer van vlees 
van pluimvee en pluimveevleesproducten naar Japan wordt ingetrokken; 

- ANNEX B bij het certificaat EX.VTP.JP.03.01 wordt vervangen door 
EX.VTP.JP.03.02 – ANNEX (bijlage 4) ; 

- de instructiebundel IB.JP.03.02 van mei 2022 betreffende de uitvoer van 
pluimvee en pluimveevleesproducten naar Japan vervangt de instructiebundel 
IB.JP.03.01 van maart 2017 (bijlage 5). 

 
Het volgende is tevens van toepassing en zal op de website worden gepubliceerd: 
 
Opgelet! Aviaire Influenza 
Het embargo dat door de Japanse overheid werd ingesteld voor heel België op 
invoer van pluimveevlees en -vleesproducten werd ingesteld, werd partieel 
opgegeven op 22/04/2022. Dit embargo geldt echter nog steeds voor de provincies 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg. 
Uitgevoerde producten moeten verkregen zijn van in aanmerking komende 
pluimvee (m.a.w. afkomstig van provincies niet onderworpen aan een embargo) dat 
na 22/04/2022 is geslacht.  
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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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