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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Eiproducten  
 

0407 
0408 

Canada 

 
 
 
II. EUROPEES CERTIFICAAT 
 

Type certificaat Titel van het certificaat 
 

Traces Gezondheidscertificaat voor de export van 
eiproducten naar Canada 

5 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export 
 
Een operator die eiproducten naar Canada wenst te exporteren moet goedgekeurd 
zijn door de autoriteiten van Canada. 
 
Dit certificaat is enkel bedoeld voor eiproducten. Dit wil zeggen een gedroogd, 
bevroren of vloeibaar voedingsmiddel waarvan ten minste 50% van het gewicht 
bevroren eieren, een bevroren eierenmengsel, vloeibare eieren, een vloeibaar 
eierenmengsel, gedroogd ei of een gedroogd eierenmengsel zijn. 
 
De lijst van Belgische inrichtingen goedgekeurd voor de export van eiproducten naar 
Canada kan op de website van het FAVV. 
 
Iedere inrichting die in de lijst van goedgekeurde bedrijven voor de export van 
eiproducten naar Canada wenst te worden opgenomen, moet een 
erkenningaanvraag voor export naar Canada bij haar LCE indienen volgens de 
procedure exporterkenning, aan de hand van het aanvraagformulier 
(EX.VTP.exporterkenning). 
 
De LCE beoordeelt het dossier en maakt het over aan het hoofdbestuur indien het 
volledig is. Het hoofdbestuur maakt het registratiedossier vervolgens over aan de 
overheid van Canada. 
 
De Certificatie en Notificatie Cel van DG Controle zorgt voor het afhandelen van de 
erkenningaanvraag door de Canadese veterinaire dienst. De Certificatie en 
Notificatie Cel gebruikt hiervoor het eenvormige EU-formulier. Het afhandelen van de 
erkenningaanvraag kan meerdere weken in beslag nemen. De erkenning gaat in na 
ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het hoofdbestuur. 
 

http://www.afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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Enkel de bedrijven goedgekeurd door de Canadese overheid mogen eiproducten 
naar Canada exporteren. 
 
 
Gevalideerd ACS en export specifieke procedure 
 
De eiproducten die uitgevoerd worden naar Canada dienen te voldoen aan de 
geldende wetgeving van Canada voor wat betreft de normen. 
 
Om te kunnen garanderen dat er aan deze voorwaarden voldaan wordt, vereist het 
FAVV van de operator die eiproducten naar Canada wenst te exporteren, dat deze 
over een gevalideerd ACS beschikt en een specifieke procedure voor export naar 
Canada heeft uitgewerkt. Deze procedure dient in het ACS van de operator 
opgenomen te worden. 
 
Voor producerende bedrijven moet deze procedure namelijk de volgende aspecten 
specificeren. 

- De regelgeving van Canada die van toepassing is, moet worden vermeld, 
alsook de productnormen die volgens deze regelgeving van toepassing zijn, 
voor elk product, dat de operator wenst te exporteren.  

- De manier waarop de operator de wijzigingen van deze regelgeving volgt dient 
uitgelegd te worden. 

- Een vergelijking, voor elk product dat de operator wenst te exporteren, tussen 
de parameters en normen, die van toepassing zijn volgens de Europese 
regelgeving en de regelgeving van Canada, moet worden gemaakt, liefst in de 
vorm van een tabel. 

- De manier waarop de operator zal controleren of het product, dat hij wenst te 
exporteren, aan de normen en parameters voldoet, die van toepassing zijn 
volgens de regelgeving van Canada, wanneer deze van de Europese normen 
en parameters verschillen, moet worden toegelicht. 

- De correctieve acties, die genomen zullen worden na vaststelling van een 
non-conformiteit, en de preventieve maatregelen, die genomen zullen worden 
om de herhaling van deze non-conformiteit te vermijden, moeten worden 
gedetailleerd, alsook de manier waarop dit gedocumenteerd zal worden. 

 
De voorwaarden voor export naar Canada dienen uitgeschreven te worden in een 
procedure die de operator moet opnemen in zijn ACS. De operator dient de 
exportvoorwaarden te laten valideren rekening houdend met de bepalingen in de 
omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader 
van de export van derde landen. 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. 
 
De opname van deze procedure in het gevalideerde ACS zal op het moment van de 
certificering gecontroleerd worden. De praktische implementatie ervan zal eveneens 
worden gecontroleerd, uiterlijk op het moment van de certificering. Indien de 
procedure afwezig of onvolledig is, zullen de te exporteren producten niet 
gecertificeerd kunnen worden. 
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Pre-attestatie op het handelsdocument 
 
Preattestatie binnen België en van andere EU-landen naar België is nodig voor de 
eiproducten die gefabriceerd moeten worden in België maar waarvan de 
basisproducten (bv. de eieren) uit andere EU-lidstaten geïmporteerd kunnen worden 
en die vanuit een inrichting naar een andere inrichting in België kunnen worden 
gevoerd met het oog op export. Zij moeten worden opgesteld doorheen alle stadia 
vanaf de productieplaats tot aan de plaats vanwaar de export gebeurt.  
 
De preattestatie wordt gedaan door het aanbrengen van de volgende verklaring op 
het handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 
 
De eiproducten voldoen aan de eisen voor export naar: Canada 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 
 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten. 
 
 
 
IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Alle pagina's moeten worden ondertekend en gestempeld zijn.  
 
Het certificaat moet worden opgesteld in het Engels of Frans en in de taal van de 
certificerende dierenarts. 
 
Het certificatiereferentienummer moet worden voorafgegaan door de ISO driecijferige 
landcode volgens ISO 3166-1 alpha-3 (BEL ipv BE) 
 
De voetnoten onderaan het certificaat zijn van belang bij het correct certificeren van 
het certificaat. 
 
Het certificaat is beschikbaar op de Europese certificeringswebsite “TRACES NT”. 
Verdere details en instructies omtrent het gebruik van TRACES NT zijn 
beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
Punt II.1.2: de operator moet de nodige bewijzen kunnen voorleggen. 
Indien de eiproducten volgens de in het certificaat weergegeven tabel werden 
behandeld, zijn er geen restricties voor de export van eiproducten naar Canada 
indien de dieren waarvan de eieren afkomstig zijn, positief testen voor salmonella 
spp. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
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Punt II.1.3: de eiproducten moeten worden getest op Coliformen en Salmonella. Het 
Aëroob kiemgetal moet worden bepaald. De resultaten moeten bij het 
exportcertificaat worden bijgevoegd. 
 
Punt II.2.1: voor het pluimvee, waarvan de eieren afkomstig zijn, zijn de te vermelde 
en te controleren ziekten: aviaire influenza (hiermee worden de aangifteplichtige 
influenza stammen bedoeld) en Newcastle disease. 

- De certificerende dierenarts kan het certificaat ondertekenen indien België of 
de regio (indien regionalisatie wordt toegepast) volgens Canada vrij is van 
bovenstaande ziekten. Indien de eieren geproduceerd worden in een ander 
EU-land of andere EU-landen moet eveneens worden gecontroleerd of die 
landen of regio’s vrij zijn, volgens Canada, voor bovenstaande ziekten. 
Dit kan worden gecontroleerd op volgende website via onderstaande links: 

o http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-
by-disease/eng/1306649804251/1306649991822 

o http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-
by-country/eng/1306648587424/1306649135327 

De certificerende dierenarts kan in punt II.2.1 van het certificaat enkel en 
alleen regionalisatie toepassen indien op bovenstaande Canadese website de 
regio vermeld wordt als vrij van bovenvermelde dierziekten. 
Canada beschouwt het pluimvee als Belgisch indien ze 21 dagen of langer 
hebben verbleven in België zonder specifieke restricties en dus gedurende die 
21 dagen niet in isolatie of quarantaine gehouden werden.  

 
Punt II.2.2: Canada legt verschillende eisen op aan de bedrijven van de legdieren 
waarvan de eieren afkomstig zijn: 
Het voldoen aan deze eisen wordt op niveau van de eiproductenproducent 
gecontroleerd. 

- Indien de eieren geproduceerd worden in bedrijven gelegen in België, dan 
moeten de dieren vergezeld zijn van een verklaring van de bedrijfsdierenarts 
van de bedrijven waar de legdieren eieren produceren, dat vermeldt dat de 
dieren vrij waren van de ziekten vermeld op een door Canada opgestelde lijst 
van dierziekten en dit gedurende de periode van eieren produceren. 
De lijst van dierziekten kan men vinden op onderstaande link en men moet 
enkel attesteren voor de ziekten waarvoor de legdieren vatbaar zijn. 
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/immediately-
notifiable/eng/1305670991321/1305671848331 

- Indien de eieren geproduceerd worden in bedrijven die niet in België gelegen 
zijn, dan moeten de dieren vergezeld zijn van een verklaring afgeleverd door 
de overheid van de EU-lidstaten dat vermeldt dat de legdieren die de eieren 
produceerden vrij waren van de ziekten vermeld op een door Canada 
opgestelde lijst van dierziekten en dit gedurende de periode van eieren 
produceren. 
De lijst van dierziekten kan men vinden op onderstaande link en men moet 
enkel attesteren voor de ziekten waarvoor de legdieren vatbaar zijn. 
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/immediately-
notifiable/eng/1305670991321/1305671848331 

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-disease/eng/1306649804251/1306649991822
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-disease/eng/1306649804251/1306649991822
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-country/eng/1306648587424/1306649135327
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-country/eng/1306648587424/1306649135327
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/immediately-notifiable/eng/1305670991321/1305671848331
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/immediately-notifiable/eng/1305670991321/1305671848331
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/immediately-notifiable/eng/1305670991321/1305671848331
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/immediately-notifiable/eng/1305670991321/1305671848331
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Het voldoen aan deze eis wordt verder in de productieketen gecommuniceerd aan de 
hand van een preattestatie op het handelsdocument.  
 
Punt II.2.3: dit moet worden gecontroleerd aan de hand van de website waarvoor de 
link werd meegegeven in punt II.2.1. De eieren of eiproducten mogen niet 
geproduceerd of gestockeerd worden in regio’s of landen die volgens Canada niet 
vrij zijn van aviaire influenza en Newcastle disease. 
 
Punt II.2.4: de operator moet de nodige bewijzen leveren. 
Dit kan getekend worden na controle. 
 
Punt II.2.5: dit kan gecertificeerd worden op basis van Europese Regelgeving. 


