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I. GELDIGHEID VAN DE INSTRUCTIE 

 
Versie Geldig vanaf 
IB.AU.01.02 – november 2022   01/12/2022 

 
 

II. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Varkensvlees 0203 

0206 
0209 
0210 

Australië 

 
 

III. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 

FAVV-code Titel van het certificaat  

EX.VTP.AU.01.02 Veterinair certificaat voor de uitvoer van vers 
vlees van als huisdier gehouden varkens 

5 blz. 

 
 

IV. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Erkenning voor export naar Australië 
 

Australië hanteert een gesloten-lijstsysteem voor wat betreft de uitvoer van 
varkensvlees: enkel inrichtingen (slachthuis, uitsnijderij, koelhuis) die door 
Australië goedgekeurd zijn en opgenomen zijn in de gesloten lijst, mogen 
betrokken zijn bij het verkrijgen en opslaan van het uitgevoerde vlees. Deze 
gesloten lijst kan worden geraadpleegd op de website van het FAVV. 

 

Bovendien dienen alle inrichtingen die onderdeel zijn van de productie- en 
opslagketen van het uitgevoerde vlees, over een erkenning afgeleverd door het 
FAVV te beschikken. Enkel Belgische inrichtingen komen dus in aanmerking. 

 
Om in de gesloten lijst te worden opgenomen, moet een operator een 
exporterkenningsaanvraag indienen bij zijn LCE, overeenkomstig de procedure 
exporterkenning (zie website FAVV) en aan de hand van het gepaste formulier 
(EX.VTP.exporterkenning). 

 

De erkenningsaanvraag voor export is enkel ontvankelijk als de operator 
beschikt over een gevalideerd ACS, en hij een exportprocedure specifiek voor 
Australië erin heeft opgenomen (zie hieronder). 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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Indien de operator aan de voorwaarden voldoet, stuurt de LCE de aanvraag door 
naar het hoofdbestuur die de operator in de gesloten lijst opneemt. 

 
De operator kan productie voor Australië starten / naar Australië exporteren 
zodra hij opgenomen is in de gesloten lijst. 

 
 
Gevalideerde ACS en export specifieke procedure 

 

Het vlees dat uitgevoerd wordt naar Australië dient te voldoen aan specifieke 
eisen die strenger zijn dan wat vereist is in de Europese regelgeving en die 
beschreven zijn in punt V van deze instructie. 

 
Om te kunnen garanderen dat er aan deze eisen voldaan wordt, vereist het FAVV 
van de operator die varkensvlees voor Australië wenst te produceren of naar 
Australië wenst uit te voeren, dat deze 

- over een gevalideerd ACS beschikt, 
- een specifieke procedure voor export naar Australië heeft uitgewerkt en 

deze in zijn ACS opgenomen heeft. 
 
Deze procedure moet minstens de volgende punten beschrijven: 

- de specifieke eisen voor Australië inzake productie van varkensvlees (zie 
punt V Specifieke voorwaarden in deze instructie en de protocol “Born 
and raised in Belgium” van FEBEV op de website van het FAVV); 

- de acties die worden geïmplementeerd / de controles die worden 
uitgevoerd door de inrichting om te verifiëren dat er voldaan wordt aan de 
eisen voor Australië (zoals bv. de controle van de VKI-documenten, het 
gebruik van preattestatie gericht aan operatoren verder in de keten, de 
controle van preattestaties, de selectie van de leveranciers, de scheiding 
in tijd of ruimte van de productie, de specifieke identificatie van goederen 
die in aanmerking komen voor Australië, het uitvoeren van de specifieke 
checklijsten volgens de juiste frequentie , enz….); 

- de acties bij tekortkomingen: de operator dient corrigerende maatregelen 
en preventieve acties te voorzien in de exportprocedure specifiek voor 
Australië. De operator beschrijft in deze procedure de correctieve 
maatregelen in geval van non-conformiteiten en zorgt ervoor dat deze 
maatregelen in voorkomend geval geregistreerd worden. De operator 
beschrijft in deze procedure tevens de manier waarop preventieve 
maatregelen (om herhaling van de non-conformiteit te vermijden) worden 
genomen en zorgt ervoor dat de preventieve maatregelen in voorkomend 
geval gedocumenteerd worden en leiden tot een aanpassing van het 
autocontrolesysteem. 

 
Bij het auditeren van het deel “Export” van het ACS moeten / moet de OCIs / het 
FAVV: 

https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/australie/varken/
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- controleren dat alle punten vermeld in punt V hieronder en in de protocol 

“Born and raised in Belgium” van FEBEV wel degelijk in de procedure aan 
bod komen; 

- controleren dat de door de operator geïmplementeerde acties / 
uitgevoerde controles relevant zijn. 

 
De operator dient de exportvoorwaarden te laten valideren rekening houdend 
met de bepalingen in de Generieke module GM1 “Export naar derde landen” 
(2020/1278/PCCB), gepubliceerd op de website van het FAVV. 
Het is de verantwoordelijkheid van de operatoren om aan de OCI te melden voor 
welke “product(groep) – land”-combinaties de exportvoorwaarden dienen 
geauditeerd te worden. 

 
Gezien de validatie van het ACS een nieuwe eis is voor een bestaande markt, is 
een overgangsperiode voorzien waarin export mogelijk blijft. 

- Voor de operatoren die al beschikken over een gevalideerd ACS houdt dat 
in dat ze tot het einde van de lopende periode van geldigheid van hun 
gevalideerde ACS van de operator de tijd krijgen om hun export specifieke 
procedure voor Australië te laten valideren. 

- Voor de operatoren die nog niet beschikken over een gevalideerd ACS 
houdt dat in dat ze hun ACS, inclusief export procedure voor Australië, 
moeten laten valideren binnen de 3 maanden van de publicatie van deze 
instructie bundel 

De procedure voor export naar Australië moet wel al geïmplementeerd worden 
door operatoren om te kunnen exporteren, gezien die al moest bestaan vooraleer 
validatie van de ACS verplicht werd. Er is een periode van een maand vanaf de 
publicatie van deze instructie wordt gelaten voor eventuele herziening / update 
ervan. 

 
 

V. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 

Segregatie van de productie en opslag van goederen bestemd voor / die in aanmerking 
komen voor Australië 

 

Het protocol “Born and raised in Belgium”, uitgewerkt door FEBEV voor export 
naar Australië, vermeldt de specifieke eisen die van toepassing zijn op productie 
en opslag van varkensvlees voor Australië. Dit protocol is beschikbaar op de 
website van het FAVV. 

 

Volgens het protocol moet er aan de volgende eisen voldaan zijn: 
- het vlees moet afkomstig zijn van dieren die in België geboren en 

gekweekt zijn (zie hieronder voor meer detail); 
- de productie moet op zodanige wijze georganiseerd zijn dat de productie 

vervaardigd van dieren geboren en gekweekt in België gescheiden is in 
ruimte of tijd van productie vervaardigd van dieren die hier niet aan 
voldoen, en indien scheiding op basis van tijd gebeurt, dan moeten de 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/autocontrole/export/
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/australie/varken/
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dieren geboren en gekweekt in België of het daarvan afgeleide vlees altijd 
als eerst behandeld worden; 

- de opslag moet op zodanige wijze georganiseerd zijn dat producten 
bestemd voor / die in aanmerking komen voor Australië duidelijk te 
onderscheiden zijn van producten die het niet zijn; 

- de operatoren (van het slachthuis tot en met het koelhuis) moeten 
checklijsten uitgewerkt door FEBEV invullen op regelmatige basis, en 
deze moeten ondertekend zijn door de kwaliteitsverantwoordelijke van de 
inrichting: 

o de checklijst “Daily checklist AU” moet dagelijks ingevuld worden, 
o de checklijst “Segregation program check-list” moet jaarlijks 

ingevuld worden. 
Beide checklijsten zijn terug te vinden op de website van het FAVV ( voor 
de “Segregation program check-list”, zie het document “Segregation 
program AU”). 

 
Elke operator die erkend is voor export naar Australië, die voldoet aan de eis 
betreffende segregatie en die over een exportprocedure specifiek voor Australië 
in zijn ACS beschikt, mag het voldoen aan deze eis inzake segregatie 
stroomafwaarts in de keten communiceren aan de hand van een pre-attestatie 
op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 

 
 
Oorsprong van de varkens waarvan het vlees is afgeleid 

 

De varkens moeten geboren en gekweekt zijn in België. 
Deze voorwaarde is gedetailleerd in het document “VKI-exportvoorwaarden 
varkens”, beschikbaar op de website van het FAVV. 

 

Door “Australië” te vermelden in Deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de 
varkens vergezelt naar het slachthuis, garandeert de kweker van het 
vetmestbedrijf dat de varkens die hij naar het slachthuis stuurt voldoen aan deze 
voorwaarde. 

 
Het slachthuis controleert de informatie vermeld in het VKI-document, en kan 
het voldoen aan deze voorwaarde doorgeven stroomafwaarts in de voedselketen 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze 
instructie). 

 
 
Slachtdatum 

 

De varkens dienen geslacht te zijn na 1 april 2021. 

https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/australie/varken/
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/australie/varken/
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VI. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 

 

Punt 1.23: controleren dat alle vermelde inrichtingen wel degelijk in de gesloten 
lijst zijn opgenomen. 

 
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Het eerste luik van deze verklaring, inzake de oorsprong van de varkens 
(geboren en gekweekt in België), kan ondertekend worden na controle van 
de VKI-documenten en/of de pre-attestaties. 

- Het tweede luik, inzake de slachtdatum, kan ingevuld en ondertekend 
worden na controle van de slachtdatum (-data). 

De operator legt de nodige bewijsstukken voor. 
 
Punt 2.2: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de regelgeving. 

 
Punt 2.3: deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van België voor de vermelde ziektes, op de website van het 
FAVV. 

 

Punt 2.4: deze verklaring kan ondertekend worden na controle. Gelieve aandacht 
te besteden aan het feit dat: 

- het vlees niet afkomstig mag zijn van de kop of van de nek (tot de vierde 
cervicale wervel); 

- de grote perifere lymfeknopen zoals beschreven in voetnoot 5 dienen verwijderd 
te zijn; 

- het vlees moet uitgebeend zijn. 
 
Punt 2.5: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de verificatie 
uitgevoerd voor punt 1.23. 

 
Punt 2.6: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de regelgeving. 
(‘Officials of the veterinary authority of Belgium’ mag men interpreteren als 
agenten van de overheid). 

 
Punt 2.7: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover de betrokken 
operatoren beschikken over een gevalideerd ACS voor Australië (rekening 
houdend met de overgangstermijnen voorzien in de Generieke module GM1 
“Export naar derde landen” (2020/1278/PCCB), die meer concreet uitgelegd 
worden in punt IV van deze instructie) en op basis van de pre-attestaties 
voorgelegd door de operator. 

 
Punt 2.8: de operator vult deze datum in en legt de nodige bewijsstukken voor 
aan de certificerende agent. 
Deze datum dient men te interpreteren als de datum waarop de voorbereidingen 
worden getroffen voor de uitvoer. 

 
Punt 2.9: er dient geverifieerd te worden dat de identificatienummers van het 
slachthuis en de uitsnijderij waar het vlees werd bereid, duidelijk zichtbaar zijn op het 

https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: AU 

Naam: 
Datum en stempel: 

 
vlees of, als het vlees verpakt is, werden aangebracht op de verpakking die het vlees 
bevat en wel zodanig dat de nummers niet kunnen worden verwijderd zonder dat het 
vlees of de verpakking wordt beschadigd. 

 
Punt 2.10: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de verificaties 
uitgevoerd in punt 1.23 en punt 2.7, en op basis van de regelgeving. 

 
Punt 2.11: de operator moet zich organiseren zodat 

- het zegelnummer al vermeld is op het certificaat op het moment dat hij het 
voorlegt voor ondertekening (want hij mag niets toevoegen na 
ondertekening), 

- de zegel die vermeld is wel degelijk wel degelijk de zegel die gebruikt zal 
worden bij zegeling van de zending. 

Indien de zending geblokkeerd wordt en er blijkt dat een fout opgetreden is en 
de juiste zegel niet gebruikt werd, dan zal het FAVV de zending hoogst 
waarschijnlijk niet vrij kunnen krijgen. 

 
Punt 2.12 en 3.1: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van 
de regelgeving. 

 
 

VII. PRE-ATTESTATIE 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”). 

 
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 inzake 
het voldoen aan de segregatie-eisen van Australië (op basis van de VKI- 
documenten en bedrijfseigen procedures voor en slachthuis en op basis van 
pre-attestaties en bedrijfseigen procedures voor een inrichting stroomafwaarts 
van het slachthuis), dan kan hij het varkensvlees pre-attesteren voor Australië. 

 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op 
het handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 

 

http://www.afsca.be/professionelen/export/

