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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Pluimveeseparatorvlees 0207 

0208 90 
Bosnië-Herzegovina 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.BA.04.01 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van 
pluimveeseparatorvlees  

6 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Bosnië-Herzegovina 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Bosnië-Herzegovina 
is niet nodig voor de export van pluimveeseparatorvlees. 
 
 
Type producten die mogen worden uitgevoerd met het certificaat 
 
Dit certificaat is enkel bedoeld voor de uitvoer van pluimveeseparatorvlees naar 
Bosnië-Herzegovina. 
 
Voor de uitvoer van pluimveevlees is het bilateraal certificaat voor de uitvoer 
van pluimveevlees naar Bosnië-Herzegovina beschikbaar op de website van het 
FAVV.  
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Oorsprong van het pluimvee 
 
Het pluimvee waarvan het vlees is afgeleid, moet: 

- ofwel geboren en gekweekt zijn in het land waar het geslacht werd, 
- ofwel als eendagskuikens of slachtpluimvee geïmporteerd (verhandeld) 

zijn in het land waar het geslacht werd. 
 
Het land waar het pluimvee geboren en gekweekt is, of het land waaruit het 
geïmporteerd is, moet op het certificaat vermeld worden. 
 

http://www.afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/
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Voor vlees afkomstig van pluimvee geslacht in België is deze informatie op het 
VKI-document vermeld. 

- Het verifiëren van deze informatie moet gebeuren in het slachthuis. 
- Het slachthuis, en de operatoren stroomafwaarts daarvan, geven de 

informatie in de keten door aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument. 

 
Voor vlees afkomstig van pluimvee geslacht en/of versneden in een andere 
lidstaat kan deze informatie worden gegeven  

- aan de hand van het handelsdocument voor zover de vermelding 
“Oorsprong: ………….” erop vermeld is, overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 1337/2013; 

- aan de hand van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid 
van het land waar het slachten van de dieren of de laatste 
transformatiestap (versnijden) heeft plaatsgevonden vóór het toekomen 
van het product in België, wanneer de vermelding “Gehouden in: 
………….” op het handelsdocument vermeld is of er helemaal geen 
vermelding op het handelsdocument vermeld is. 

De operator die vlees afkomstig uit een andere lidstaat ontvangt, moet zich ervan 
vergewissen dat hij over een dergelijk handelsdocument met de vermelding 
“Oorsprong: ………….” of een pre-certificaat beschikt om dit vlees naar Bosnië-
Herzegovina te kunnen sturen. 
Indien nodig kan de operator de informatie stroomafwaarts in de keten 
doorgeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Vak 1.9: de naam, het adres en het erkenningsnummer van de inrichting van 
verzending vermelden.  
 
Punt 2.1.1 tot en met 2.1.6: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op 
basis van de Europese regelgeving. 
 
Punten 2.1.7.1 en 2.1.7.2: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op 
basis van de Europese regelgeving.  
 
Punt 2.1.7.3: deze verklaring kan ondertekend worden na controle (aangezien 
deze eis strenger is dan de Europese regelgeving die een maximale 
houdbaarheidsdatum van meer dan 3 maand toelaat voor wat betreft 
separatorvlees met lage calciumgehaltes). Het is de verantwoordelijkheid van de 
operator om de producten opnieuw te etiketteren indien nodig.  
 
Punt 2.1.7.4: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese 
regelgeving.  
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Punt 2.2.1: België vermelden, gezien het vlees vanuit België uitgevoerd wordt, 
en de dierziektestatus van België voor aviaire influenza en de ziekte van 
Newcastle controleren op de website van het FAVV.  
 
Punt 2.2.2: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving (vaccinatieverbod voor aviaire influenza). 
 
Punt 2.2.3: de oorsprong van het pluimvee moet worden vermeld op het 
certificaat. De informatie vermeld in dit punt moet gestaafd zijn ofwel door VKI-
documenten, ofwel door pre-attestaties, ofwel door pre-certificaten, die naar dit 
lot vlees verwijzen. De operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen aan 
de certificerende agent. 
 
Punt 2.2.4: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese en nationale regelgeving. 
 
Punt 2.2.5.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De operator 
moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
Punten 2.2.5.2 en 2.2.5.3, 2.2.6, 2.2.7 en 2.3: deze verklaringen kunnen worden 
ondertekend op basis van de Europese en nationale regelgeving. 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICATIE 
 
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC inzake pre-
attestatie en pre-certificatie (gepubliceerd om de website van het FAVV, onder 
het hoofdstuk ‘Algemene documenten voor export naar derde landen’) zijn van 
toepassing. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator over de relevant informatie beschikt:  

- inzake de herkomst van het pluimvee (ofwel onder de vorm van VKI-
documenten, ofwel onder de vorm van een handelsdocument met de 
vermelding “Oorsprong: …………” erop, ofwel onder de vorm van pre-
attestaties afgeleverd door een Belgische operator stroomopwaarts 
gelegen, ofwel onder de vorm van pre-certificaten afgeleverd door de 
bevoegde overheid van een ander lidstaat),  

dan mag hij het vlees afgeleid van dat pluimvee pre-attesteren voor Bosnië-
Herzegovina. 
 

https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van 
de inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument. 
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: BA. 
 
Oorsprong van het pluimvee: 

- (1) geboren, gekweekt en geslacht in ……………………………. 
- (1) geïmporteerd als eendagskuikens vanuit …………………. en gekweekt en 

geslacht in …………………….. 
- (1) ingevoerd als slachtpluimvee vanuit ………………….. en geslacht in 

…………………………………... 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
(1) enkel de van toepassing zijnde verklaring(en) weerhouden 
 

 
 
Pre-certificatie 
 
Het pre-certificaat dat afgeleverd is door de bevoegde overheid van een andere 
lidstaat, moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden 
voor de certificatie van pluimveeseparatorvlees bestemd voor Bosnië-
Herzegovina. 
 
 
The poultry meat has been obtained from poultry : 

- (1) born, raised and slaughtered in……………………….. 
- (1) imported as day old-chicks from…………………………. and raised and 

slaughtered in …………………….. 
- (1) imported as slaughter poultry from ………………………. and slaughtered 

in………………………. 
 
(1) delete not applicable options 
 

 


