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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Visserijproducten 
 

0302 
0303 
0304 
0305 
0306 

0307 
0308 
1603 
1604 
1605 

Brazilië 
 

 
 
 
II. EXPORTCERTIFICATEN 
 
Er is geen bilateraal certificaat beschikbaar voor de uitvoer van visserijproducten naar 
Brazilië. Brazilië heeft eigen certificaten uitgewerkt, die gebruikt moeten worden voor 
de export van visserijproducten naar Brazilië: een voor de export van visserijproducten 
afkomstig van de aquacultuur, de andere voor de export van visserijproducten 
afkomstig van de wilde visvangst. Het betreft niet-onderhandelde certificaten, waarop 
noch de Franstalige noch de Nederlandstalige vertaling aan toegevoegd is. 
 
Het certificaat dat gebruikt moet worden, hangt af van de oorsprong van de 
grondstoffen die zich in het uitgevoerde product bevinden (aquacultuur of wilde 
visvangst). Indien het uitgevoerde product grondstoffen van beide oorsprongen bevat, 
dan moet het meest beperkende certificaat gebruikt worden, namelijk dat voor 
visserijproducten afkomstig van aquacultuur. 
 
 
Type certificaat Titel van het certificaat   
   
Model van het land  
 

Health certificate for fish and fishery products from 
aquaculture 

3 p. 

Model van het land  
 

Health certificate for fish and fishery products from 
wild fisheries 

3 p. 

 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Erkenning voor export naar Brazilië 
 
De inrichtingen die visserijproducten produceren en die hun producten naar Brazilië 
wensen uit te voeren, moeten opgenomen zijn in de gesloten lijst die in Brazilië 
aangewend wordt. Bovendien keurt Brazilië een operator enkel goed voor bepaalde 
specifieke soorten van producten waarvoor de aanvraag werd gedaan. De producten 
van een inrichting die voorkomt op de gesloten lijst voor Brazilië mogen dus enkel 
uitgevoerd worden als deze inrichting de specifieke erkenning gekregen heeft voor het 
soort product dat overeenstemt met het uitgevoerde product. 
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De lijst met goedgekeurde Belgische inrichtingen kan worden geraadpleegd via de 
link naar de website van de Braziliaanse autoriteiten (MAPA) die beschikbaar is 
op de website van het FAVV.  
Op de MAPA-website: selecteer Bélgica in het vakje "Country" en Pescados e 
derivados in het vakje "Area" en druk op "Search" (zich ervan vergewissen dat de 
pop-ups niet geblokkeerd zijn). De lijst met goedgekeurde inrichtingen gelegen in 
andere lidstaten kan op dezelfde manier verkregen worden door de naam van het land 
te wijzigen bij het opzoeken. 
 
Iedere Belgische inrichting die visserijproducten produceert en die op de gesloten lijst 
van inrichtingen van Brazilië wenst te staan, moet een erkenningsaanvraag voor export 
naar Brazilië bij haar LCE indienen, overeenkomstig wat beschreven is in de procedure 
exporterkenning (beschikbaar op de website van het FAVV – onder “Algemene 
documenten voor de export naar derde landen”) en aan de hand van het formulier 
(EX.VTP.exporterkenning) beschikbaar op de website van het FAVV. Bovendien moet 
op deze aanvraag het soort/de soorten visserijproduct(en) vermeld zijn, waarvoor de 
operator de erkenning wenst te verkrijgen. 
 
DE LCE evalueert de exporterkenningsaanvraag, en indien conform, verstuurt deze 
aan het hoofdbestuur die zorgt voor verdere overmaking aan de Braziliaanse 
veterinaire diensten. 
 
De Braziliaanse overheid behoudt zich het recht voor de inrichtingen te inspecteren 
voordat ze op de gesloten lijst opgenomen worden, om zo na te gaan dat ze aan de 
Braziliaanse normen voldoen. Het blijkt dat de wachttijd voor een inspectie zeer lang 
(meerdere jaren) kan duren. De kosten voor een dergelijk inspectiebezoek zijn ten 
laste van de operator die vraagt om in de gesloten lijst opgenomen te worden. 
 
De erkenning neemt aanvang na ontvangst van de brief van DG Controle waarin de 
opname in de gesloten lijst bevestigd wordt. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN  
 
Registratie van de etiketten die op de uitgevoerde producten aangebracht worden 
 
De operatoren die erkend zijn voor export naar Brazilië moeten de etiketten, die ze 
gaan aanbrengen op de uitgevoerde zuivelproducten, registreren bij de Braziliaanse 
autoriteiten voorafgaand aan de export van deze producten.  
 
De registratie van de etiketten verloopt voortaan exclusief via elektronische weg, via 
de applicatie PGA-SIGSIF. 
 
De registratie van de etiketten heeft een geldigheidsduur van 10 jaar en de aanvraag 
tot registratie moet worden hernieuwd wanneer die komt te vervallen. Elke wijziging 
van een eerder geregistreerd etiket leidt tot een nieuwe registratie van het etiket 
bij de Braziliaanse autoriteiten. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html
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De operatoren die reeds etiketten geregistreerd hebben via het oude systeem zijn niet 
verplicht om die opnieuw te registreren indien de geldigheidsperiode ervan nog loopt. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om zijn etiketten te registreren 
overeenkomstig de Braziliaanse instructies. Het FAVV komt niet tussen in dit proces. 
De operator moet de schriftelijke sporen bewaren van alle stappen die in die zin 
worden ondernomen, alsook de bewijzen van validatie / aanvaarding in voorkomend 
geval. 
 
De producten mogen pas worden uitgevoerd wanneer de operator van de Braziliaanse 
autoriteiten en/of het computersysteem de bevestiging heeft ontvangen dat de 
etiketten wel degelijk geregistreerd zijn. 
Deze bevestiging moet bij de certificatie worden voorgelegd. 
 
In het kader van de registratie van de etiketten maken de Braziliaanse autoriteiten een 
onderscheid tussen de zogenoemde “gereglementeerde” producten (producten 
waarvoor er een Braziliaanse standaard bestaat) en de producten die dit niet zijn.  

- Alle uitleg met betrekking tot de procedures voor toegang tot het systeem en 
registratie van de producten en etiketten zijn beschikbaar op de website van het 
MAPA. 

- Een tabel met de lijst van zogenoemde « gereglementeerde » producten is 
beschikbaar op de website van het MAPA via  volgende link « Anexo V- tabela 
de Produtos Regulamentados ». 

 
A. Het product staat in de lijst van de “gereglementeerde” producten 

 
Dat betekent dat het product aan een bestaande Braziliaanse standaard beantwoordt. 
In dat geval is een eenvoudige declaratoire registratieprocedure vereist. De 
aanvaarding en de validatie van de etiketten via het registratiesysteem verloopt 
onmiddellijk en automatisch. 
 
Er wordt aangeraden om het voor export bestemde product aan een reeds bestaande 
categorie in de tabel te koppelen, na zich ervan vergewist te hebben dat het product 
in kwestie wel degelijk aan de geciteerde standaard beantwoordt. 
 
Het etiket zal later op willekeurige wijze door het MAPA kunnen worden gecontroleerd. 
Indien het dossier niet correct ingevuld werd, kan het etiket in dat geval door het MAPA 
worden afgewezen. 
 

B. Het product staat niet in de lijst van de “gereglementeerde producten” 
 
Dat betekent dat het product aan geen enkele bestaande Braziliaanse standaard 
beantwoordt. 
In dat geval is de onmiddellijke aanvaarding en validering van de etiketten niet van 
toepassing: het dossier wordt door de Braziliaanse autoriteiten geanalyseerd voordat 
het in voorkomend geval wordt goedgekeurd.  
 
 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/registro-de-produtos-rotulagem
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/registro-de-produtos-rotulagem
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/arquivos/copy_of_AnexoV.xls
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/arquivos/copy_of_AnexoV.xls
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Additionele verklaringen 
 
Additionele verklaringen moeten op de certificaten worden aangebracht, volgens de 
aard van de uitgevoerde visserijproducten.  
Het kan niet worden uitgesloten dat Brazilië extra additionele verklaringen 
oplegt, zonder de bevoegde overheid van het land van uitvoer daarvan in kennis 
te stellen. Het is aan de operator om bij zijn importeur na te gaan of de in deze 
instructie voorgestelde additionele verklaringen nog steeds van toepassing zijn 
op het uit te voeren product. 
 
Op het moment van de certificering dient via de hierboven vermelde link te worden 
nagegaan dat, naast de hierna vermelde verklaringen, nieuwe aanvullende 
verklaringen niet van toepassing zijn. 
 
De volgende aanvullende verklaringen moeten minstens in het Portugees worden 
vermeld. 
 

A. Additionele verklaring van toepassing voor alle visserijproducten afkomstig van 
de wildvangst met uitzondering van schaaldieren en levende dieren 

 
1. Os animais utilizados como matéria-prima para fabricação do produto não foram 

obtidos a partir do cultivo ou confinamento, em qualquer das suas fases de 
desenvolvimento, por qualquer período de tempo, e não apresentaram lesões 
sugestivas de doença/infecção no momento da inspeção / 
The animals used as raw materials were not sourced from aquaculture or 
confinement, at any stage of development, for any period of time, and they showed 
no lesions suggestive of disease/infection at inspection / 
De dieren die als grondstof worden gebruikt, zijn niet verkregen uit de aquacultuur, 
noch uit gevangenschap, ongeacht hun ontwikkelingsfase en duurtijd en vertonen 
geen letsels die kunnen wijzen op ziekte/infectie tijdens de inspectie.  

 
B. Additionele verklaringen van toepassing voor verse, gekoelde of bevroren, van 

de ingewanden ontdane aquacultuurvis 
 
1. Os animais utilizados como matéria-prima para fabricação do produto foram 

obtidos a partir de cultivo de origem conhecida e sob programas oficiais de 
vigilância de doenças / 
The animals used as raw material for the product's manufacture were 
obtained from aquaculture of known origin and under official disease 
surveillance programs / 
De dieren die als grondstof zijn gebruikt voor de vervaardiging van het 
product, zijn afkomstig van aquacultuur waarvan de oorsprong bekend is en 
die onderworpen is aan onder officiële programma's voor ziektebewaking. 

 
2. O país de origem possui legislação de saúde animal que preconiza a adoção 

de boas práticas de manejo, biosseguridade e profilaxia, bem como 
determina a obrigatoriedade de notificação às autoridades a respeito de 
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todas as suspeitas doenças animais listadas na OIE, assim como outras 
doenças de animais aquáticos consideradas de importância em seu 
território / 
The country of origin has animal health legislation that requires the adoption 
of good management practices, biosecurity and prophylaxis, as well as 
determining the mandatory notification to authorities of all suspicions of 
animal diseases listed in the OIE, as well as other aquatic animal diseases 
considered to be of importance in its territory / 
Het land van herkomst beschikt over een diergezondheidswetgeving die de 
toepassing van goede beheerspraktijken, bioveiligheid en profylaxie oplegt, 
en de verplichting vastlegt om de autoriteiten in kennis te stellen van alle 
verdenkingen van dierziekten die in de OIE-lijst zijn opgenomen, alsmede 
van andere ziekten van waterdieren die op zijn grondgebied van belang 
worden geacht. 

 
3. A autoridade veterinária local providencia medidas de segurança, caso surja 

suspeita de doenças, para evitar proliferação e combater eventuais doenças/ 
The local veterinary authority provides safety measures if suspicion of 
diseases arises to prevent proliferation and fight possible diseases / 
De lokale veterinaire overheid zorgt voor veiligheidsmaatregelen, in geval 
van verdenking van ziekte, om verspreiding te voorkomen en mogelijke 
ziekten te bestrijden. 

 
4. Os animais utilizados como matéria-prima para processamento do produto 

não foram procedentes de estabelecimentos submetidos a restrições 
sanitárias e não apresentaram sinais clínicos de doenças ou ectoparasitas / 
Animals used as raw material for product processing were not originated 
from establishments subject to sanitary restrictions and showed no clinical 
signs of disease or ectoparasites / 
De dieren die als grondstof voor de verwerking van het product zijn gebruikt, 
waren niet afkomstig van inrichtingen waarvoor beperkende 
gezondheidsmaatregelen gelden en vertoonden geen klinische tekenen van 
ziekten of ectoparasieten. 

 
5. Os animais utilizados como matéria-prima para processamento do produto 

não foram abatidos como medida de controle de doença ou como resultado 
de um foco de doença / 
Animals used as raw material for product processing were not slaughtered 
as a disease control measure or due to a disease focus / 
De dieren die als grondstof voor de verwerking van het product zijn gebruikt, 
zijn niet geslacht als maatregel ter bestrijding van een ziekte of als gevolg 
van een uitbraak van een ziekte. 

 
6. Os animais utilizados como matéria-prima para processamento do produto 

foram beneficiados e inspecionados individualmente, e os produtos 
exportados estavam isentos de lesões atribuíveis à doença infecto-
contagiosa ou parasitismo / 
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Animals used as raw material for product processing were individually 
processed and inspected, and the exported products were free of lesions 
attributable to infectious disease or parasitism / 
De dieren die als grondstof voor de verwerking van het product zijn gebruikt, 
zijn individueel verwerkt en gecontroleerd, en de uitgevoerde producten 
waren vrij van letsels die toe te schrijven zijn aan besmettelijke ziekten of 
parasitisme. 

 
C. Additionele verklaringen van toepassing voor poeder van garnalen van de soort 

Pandalus afkomstig van de aquacultuur en van de wildvangst 
 
1. Os animais utilizados como matéria-prima para fabricação do produto não 

apresentaram lesões sugestivas de doença/infecção no momento da inspeção e 
não foram objeto de ações para controle de focos de doenças ou infecções de 
animais aquáticos /  
The animals used as raw materials showed no lesions suggestive of 
disease/infection at inspection and they were not object of sanitary measures in 
order to control outbreaks of diseases or infection in aquatic animals / 
De dieren die als grondstof gebruikt worden, vertonen geen letsels die kunnen 
wijzen op ziekte/infectie tijdens de inspectie en geen voorwerp uitmaakten van 
sanitaire maatregelen met als doel de ziekte- of infectiehaarden bij waterdieren 
onder controle te houden. 

 
2. O produto foi submetido a tratamento térmico a 75°C (mínimo) por pelo menos 10 

minutos / 
The product was subject to a heat treatment at 75º C (minimum) for at least 10 
minutes / 
Het product werd onderworpen aan een warmtebehandeling van (minstens) 75°C 
gedurende ten minste 10 minuten. 

 
D. Additionele verklaringen van toepassing voor poeder van kabeljauw van de 

soort Gadus afkomstig van de aquacultuur  
 
1. Os animais utilizados como matéria-prima para fabricação do produto não 

apresentaram lesões sugestivas de doença/infecção no momento da inspeção e 
não foram objeto de ações para controle de focos de doenças ou infecções de 
animais aquáticos /  
The animals used as raw materials showed no lesions suggestive of 
disease/infection at inspection and they were not object of sanitary measures in 
order to control outbreaks of diseases or infection in aquatic animals / 
De dieren die als grondstof gebruikt worden, vertonen geen letsels die kunnen 
wijzen op ziekte/infectie tijdens de inspectie en geen voorwerp uitmaakten van 
sanitaire maatregelen met als doel de ziekte- of infectiehaarden bij waterdieren 
onder controle te houden. 

 
2. O produto foi submetido a tratamento térmico a 75°C (mínimo) por pelo menos 20 

minutos / 
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The product was subject to a heat treatment at 75º C (minimum) for at least 20 
minutes / 
Het product werd onderworpen aan een warmtebehandeling van (minstens) 75°C 
gedurende ten minste 20 minuten. 

 
E. Additionele verklaringen van toepassing voor poeder van oesterschelpen 

afkomstig van de aquacultuur 
 
1. O produto foi submetido a tratamento térmico a 70°C (mínimo) por pelo menos 

30 minutos / 
The product was subjected to a heat treatment at 70 ° C (minimum) for at least 
30 minutes / 
Het product werd onderworpen aan een warmtebehandeling van (minstens) 70°C 
gedurende ten minste 30 minuten. 

 
F. Additionele verklaringen van toepassing voor kaviaar en eieren afkomstig van 

de aquacultuur 
 
1. Para caviar oriundo das espécies pertencentes à família Acipenseridae, o produto 

foi submetido a tratamento térmico a 60 graus Celsius (mínimo) por pelo menos 1 
hora / 
For caviar from species belonging to the Acipenseridae family, the product was 
subjected to a heat treatment at 60°C (minimum) for at least 1 hour / 
Voor kaviaar afkomstig van de soorten die behoren tot de familie van de 
Acipenseridae werd het product onderworpen aan een warmtebehandeling van 
(minstens) 60°C gedurende ten minste 1 uur.  

 
2. Para ovas oriundas de demais famílias, o produto foi submetido a tratamento 

térmico a 70 graus Celsius (mínimo) por pelo menos 2 horas / 
For roe from other families, the product was subjected to heating at 70°C 
(minimum) for at least 2 hours / 
Voor de eieren afkomstig van de soorten die behoren tot andere families werd het 
product onderworpen aan een warmtebehandeling van (minstens) 70°C 
gedurende ten minste 2 uur. 

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Alle certificaten 
 
Er moet worden nagegaan dat de inrichting van waaruit de producten worden 
uitgevoerd, wel degelijk op de gesloten lijst van inrichtingen staat voor de uitvoer van 
visserijproducten naar Brazilië voor de categorie van producten die de inrichting wenst 
uit te voeren. 
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Certificaat voor visserijproducten afkomstig van de aquacultuur 
 
Punt 6: het land vermelden waarvan de grondstof afkomstig is die gebruikt wordt voor 
de productie van visserijproducten. 
 
Punt 10: het vervoermiddel en de identificatie ervan vermelden.  
 
Punt 12: de temperatuur preciseren waarbij de uitgevoerde producten moeten worden 
bewaard. Kies uit de volgende opties: 

- ambiente / room temperature / kamertemperatuur 
- refrigeração / refrigerated / gekoeld 
- congelamento / freezed / ingevroren 

 
Punt 14:  

- voor wat de douanecode betreft, gebruik  
 ofwel het gemeenschappelijk Nomenclatuursysteem van Mercosul (NCM 

- code met 8 cijfers - vermeld op de importtoelating) → de operator moet 
zich informeren bij de importeur en de nodige bewijsstukken aan de 
certificerende agent voorleggen,  

 ofwel het Geharmoniseerd Systeem van de Werelddouaneorganisatie 
(SH - code van 4 tot 6 cijfers - bestaan van een overeenkomst met het 
NCM-systeem noodzakelijk) → de operator moet zich vergewissen van 
een overeenkomst bij de importeur en de nodige bewijsstukken aan de 
certificerende agent voorleggen; 

- wat de naam van het product betreft, die naam die op het etiket van het product 
staat vermelden 

 
Punt 15.I.a: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punten 15.I.b en 15.I.c: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van 
de Europese wetgeving, voor zover   

- het productiebedrijf wel degelijk opgenomen is op de gesloten lijst die in Brazilië 
aangewend wordt, ongeacht de Lidstaat waarin die gelegen is; 

- het productiebedrijf beschikt over een geschikte erkenning. Indien het 
productiebedrijf in België gelegen is, dan gaat de certificerende medewerker de 
erkenning na in BOOD. Indien het productiebedrijf gelegen is in een andere 
Lidstaat, dan moet de operator de nodige bewijzen leveren dat het 
productiebedrijf wel degelijk erkend is door de overheid van zijn land (bv. door 
een verklaring van de overheid). 

 
Punt 15.I.d: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving of geschrapt indien het uitgevoerde product niet vervaardigd is van 
tweekleppige weekdieren of van buikpotigen. 
 
Punt 15.I.e: deze verklaring kan worden ondertekend na controle of geschrapt indien 
het uitgevoerde product niet ingevroren is. 
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Punt 15.I.f: deze verklaring kan worden ondertekend na controle of geschrapt indien 
het uitgevoerde product niet vers is. 
 
Punten 15.I.g en 15.I.h: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van 
de Europese wetgeving, of geschrapt indien het uitgevoerde product niet ingevroren 
is. 
 
Punt 15.I.i: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring van 
het productiebedrijf, of geschrapt indien het uitgevoerde product in bulk is. 
 
Punt 16.I.j: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punt 15.II.k: deze verklaring kan worden geschrapt aangezien punt 15.II.l in de plaats 
ingevuld is. 
 
Punt 15.II.l: dit punt verwijst naar de additionele verklaringen. 

- Indien geen additionele verklaring van toepassing is, mag dit punt geschrapt 
worden, alsook de derde bladzijde van het certificaat. Het nummer van het 
certificaat moet evenwel op deze derde bladzijde overgenomen worden, 
aangezien deze laatste bladzijde integraal deel uitmaakt van het certificaat. 

- Indien minstens één additionele verklaring van toepassing is, dan moet die op 
de derde bladzijde van het certificaat worden toegevoegd. Het nummer van het 
certificaat moet op deze derde bladzijde overgenomen worden, aangezien deze 
laatste bladzijde integraal deel uitmaakt van het certificaat. 

 
 
Certificaat voor de producten afkomstig van de wildvangst 
 
Punt 6: het land vermelden waarvan de grondstof afkomstig is die gebruikt wordt voor 
de productie van visserijproducten. 
 
Punt 10: het vervoermiddel en de identificatie ervan vermelden.  
 
Punt 12: de temperatuur preciseren waarbij de uitgevoerde producten moeten worden 
bewaard. Kies uit de volgende opties: 

- ambiente / room temperature / kamertemperatuur 
- refrigeração / refrigerated / gekoeld 
- congelamento / freezed / ingevroren 

 
Punt 14:  

- voor wat de douanecode betreft: gebruik ofwel het gemeenschappelijk 
Nomenclatuursysteem van Mercosul (NCM - code met 8 cijfers - vermeld op de 
importtoelating), ofwel het Geharmoniseerd Systeem van de 
Werelddouaneorganisatie (SH - code van 4 tot 6 cijfers - bestaan van een 
overeenkomst met het NCM-systeem noodzakelijk); 

- wat de naam van het product betreft, die naam die op het etiket van het product 
staat vermelden 
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Punt 15.I.a: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving of geschrapt indien het uitgevoerde product vervaardigd is op basis van op 
het land levende buikpotigen. 
 
Punt 15.I.b: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punten 15.I.c en 15.I.d: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van 
de Europese wetgeving, voor zover  

- het productiebedrijf wel degelijk opgenomen is op de gesloten lijst die in Brazilië 
aangewend wordt, ongeacht de Lidstaat waarin die gelegen is; 

- het productiebedrijf beschikt over een geschikte erkenning. Indien het 
productiebedrijf in België gelegen is, dan gaat de certificerende medewerker de 
erkenning na in BOOD. Indien het productiebedrijf gelegen is in een andere 
Lidstaat, dan moet de operator de nodige bewijzen leveren dat het 
productiebedrijf wel degelijk erkend is door de overheid van zijn land (bv. door 
een verklaring van de overheid). 

 
Punt 15.I.e: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving of geschrapt indien het uitgevoerde product niet vervaardigd is van 
tweekleppige weekdieren of van buikpotigen. 
 
Punt 15.I.f: deze verklaring kan worden ondertekend na controle of geschrapt indien 
het uitgevoerde product niet ingevroren is. 
 
Punt 15.I.g: deze verklaring kan worden ondertekend na controle of geschrapt indien 
het uitgevoerde product niet vers is. 
 
Punten 15.I.h en 15.I.i: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van 
de Europese wetgeving, of geschrapt indien het uitgevoerde product niet ingevroren 
is. 
 
Punt 15.I.j: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring van 
het productiebedrijf, of geschrapt indien het uitgevoerde product in bulk is. 
 
Punt 16.I.k: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punt 15.II.l: deze verklaring kan worden geschrapt aangezien punt 15.II.l in de plaats 
ingevuld is. 
 
Punt 15.II.m: dit punt verwijst naar de additionele verklaringen. 

- Indien geen additionele verklaring van toepassing is, mag dit punt geschrapt 
worden, alsook de derde bladzijde van het certificaat. Het nummer van het 
certificaat moet evenwel op deze derde bladzijde overgenomen worden, 
aangezien deze laatste bladzijde integraal deel uitmaakt van het certificaat. 
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- Indien minstens één additionele verklaring van toepassing is, dan moet die op 
de derde bladzijde van het certificaat worden toegevoegd. Het nummer van het 
certificaat moet op deze derde bladzijde overgenomen worden, aangezien deze 
laatste bladzijde integraal deel uitmaakt van het certificaat. 

 
 
Additionele verklaringen van toepassing voor verse, gekoelde of bevroren, van de 
ingewanden ontdane aquacultuurvis 
 
Aangezien het EU-invoercertificaat niet de nodige informatie bevat om deze 
additionele verklaringen te certificeren, beperkt men de oorsprong van de vis tot 
een EU-oorsprong (informatie in vak 6 van het certificaat). 
 
Punt 1: tot en met 6: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese wetgeving. 
 
 
Voor alle andere additionele verklaringen 
 
De verklaringen betreffende de oorsprong van de dieren die als grondstof gebruikt 
worden (aquacultuur/wildvangst) kunnen worden ondertekend op basis van een 
verklaring van het productiebedrijf. 
 
De verklaringen betreffende de afwezigheid van letsels bij de dieren die als grondstof 
gebruikt worden, kunnen worden ondertekend op basis van de wetgeving die een post-
mortemcontrole van vis voorziet. 
 
De verklaringen betreffende het productieproces kunnen na controle worden 
ondertekend. De operator moet de nodige bewijzen verstrekken. 


