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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Eiproducten 0408 
 

Australië 

 
 
 
II. Algemeen certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.VTP.AA.09.xx Veterinair certificaat voor de export van 
eiproducten  

4 blz. 

 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het 
algemene certificaat voor de export van eiproducten gepubliceerd op de website van 
het FAVV. 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
De uitvoer van eiproducten naar Australië kan gebeuren aan de hand van het 
algemene certificaat voor eiproducten. 
 
Voor export van eiproducten naar Australië dient de operator een import-permit te 
bekomen bij de Australische bevoegde overheid. Het verkrijgen van en het voldoen 
aan de eisen opgenomen in deze invoervergunning is de verantwoordelijkheid van 
de operator. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 

Op vraag van de Australische overheid dient de volgende additionele verklaring 
aan het algemene certificaat toegevoegd te worden wanneer gesproeidroogde 
(‘spray dried’) eiproducten geëxporteerd worden: 
 

The processing plant has current approval by the EU (or its member states) for 
the production of …………………………….. /  
Het verwerkingsbedrijf is erkend door de EU (of haar lidstaten) voor de 
productie van ……….............................. /  
L’établissement de transformation est approuvé par l’UE (ou ses états 
membres) pour la production …………………………………. 

 
De additionele verklaring moet minstens in Engels in het certificaat worden 
opgenomen, eventueel ook in de taal van de certificeerder. 
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Voor wat betreft de vermelding die op de stippellijnen moet worden ingevuld, 
wordt er verwezen naar de benoeming van de categorie eiproducten zoals die in 
het import-permit vermeld staat (bv.: spray dried egg products / gesproeidroogde 
eiproducten). 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden  
 
Algemeen certificaat 
 
De instructie raadplegen voor het algemene certificaat voor eiproducten, beschikbaar 
op de website van het FAVV. 
 
 
Additionele verklaring 
 
De additionele verklaring kan worden ondertekend op basis van de erkenning 
afgeleverd overeenkomstig de Europese regelgeving, en voor zover de 
producerende inrichting van de eiproducten in de EU gelegen is. 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/

