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I. GELDIGHEIDSTERMIJN VAN DE INSTRUCTIE 
 

Versie Geldig vanaf 
IB.CA.Traces.04 van augustus 2016 31/08/2016 
IB.CA.Traces.04 van december 2016 17/01/2017 
IB.CA.Traces.04 van maart 2020 05/03/2020 
IB.CA.Traces.04 van mei 2020 25/06/2020 
IB.CA.Traces.04 van december 2021 10/12/2021 
IB.CA.Traces.04 van december 2022   02/12/2022 

 
 

II. TOEPASSINGSGBIED 
 

Productomschrijving GN-Code Land 
vers kalfsvlees 0201 

0202 
0206 

0504 
1502 

Canada 

 
 

III. EUROPEES CERTIFICAAT 
 

Type certificaat Titel van het certificaat  

TRACES Exportcertificaat, (CA) vers rundvlees voor uitvoer 
naar Canada 

9 blz. 

 
 

IV. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Erkenning voor export naar Canada 
 

Kalfsvlees uitgevoerd naar Canada moeten verkregen en opgeslagen zijn in 
inrichtingen die goedgekeurd zijn door de Canadese overheid. De lijst met de 
goedgekeurde bedrijven is toegankelijk via de website van het FAVV. 

 

Operatoren die in de gesloten lijst voor Canada wensen opgenomen te worden, 
moeten een erkenningsaanvraag indienen bij hun LCE volgens de procedure 
exporterkenning en met het aanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning). 
Zij moeten het Canadese formulier toevoegen aan hun erkenningsaanvraag. Dit 
formulier, alsook instructies over de manier waarop dit formulier moet worden 
ingevuld, zijn beschikbaar op de website van het FAVV. 

 

De erkenningsaanvraag voor export is enkel ontvankelijk indien de operator over een 
gevalideerde ACS beschikt, waarin een exportprocedure specifiek voor Canada is 
opgenomen. 

http://www.afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/canada/registratie/


Pagina 2/8 

 

 

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR 
HUMANE CONSUMPTIE 

IB.CA.Traces.04 CANADA 
December 2022 

  
 
 

De LCE controleert of het formulier is ingevuld overeenkomstig de 
gepubliceerde richtlijnen. Indien dit het geval is, stuurt de LCE de 
erkenningsaanvraag en het formulier in Excel formaat door naar het 
Hoofdbestuur dat het verder overmaakt aan de Canadese overheid. 

 
Export is mogelijk vanaf het moment dat de operator is opgenomen in de 
gesloten lijst. 

 
 

Gevalideerd ACS en export-specifieke procedure 
 

De Canadese autoriteiten eisen van de kalfsvlees exporterende operatoren dat ze 
beschikken over een specifieke procedure die hen toelaat om het vlees enkel als 
kalfsvlees te etiketteren als het vlees afkomstig is van dieren die meer dan 80 kg en 
minder als 190 kg wegen. De Canadese autoriteiten hebben het recht om dit te 
controleren bij de kalfsvlees exporterende operatoren. 

 
Om te kunnen garanderen dat er aan alle boven vermelde voorwaarden voldaan wordt, 
vereist het FAVV van alle operatoren die goedgekeurd wensen te zijn voor de uitvoer 
van kalfsvlees naar Canada, dat deze over een gevalideerd ACS beschikken en een 
specifieke procedure voor export naar Canada hebben uitgewerkt. Deze procedure 
dient in het gevalideerde ACS van de operatoren opgenomen te worden en zal worden 
gecontroleerd bij het aanvragen van de exportvergunning. 

 
Deze landspecifieke procedure voor export van kalfsvlees naar Canada dient namelijk 
de volgende het systeem uit te leggen, dat uitgewerkt werd om te kunnen garanderen 
dat vlees uitgevoerd als kalfsvlees enkel afkomstig is van karkassen met een gewicht 
tussen 80 kg en 190 kg, moet worden toegelicht, alsook de manier waarop deze 
informatie wordt bijgehouden en gecommuniceerd verder in de keten. 
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 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. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/autocontrole/export/
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V. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 

Land(en) van oorsprong en verblijf van de runderen 
 

Canada legt verschillende eisen op in verband met het bedrijf van herkomst van de 
dieren waarvan het vlees afkomstig is: 

- de dieren moeten ten minste de drie maanden voorafgaand aan hun slachten 
in de EU hebben verbleven, 

- de dieren mogen tijdens die drie maanden niet in contact geweest zijn met 
dieren die uit een aan restricties voor mond-en-klauwzeer gelegde zone komen. 

 
Het voldoen aan deze eisen wordt op niveau van het slachthuis gecontroleerd. 

- Indien de geslachte dieren afkomstig zijn van bedrijven gelegen in België, dan 
moeten de dieren vergezeld zijn van een verklaring van bedrijfsdierenarts van 
de bedrijven van herkomst van de kalveren, dat vermeldt dat de dieren in de 
laatste 90 dagen voor het slachten enkel in EU-lidstaten hebben verbleven die 
vrij waren van MKZ en de laatste 90 dagen voor het slachten niet in contact zijn 
geweest met dieren afkomstig uit landen of zones waar MKZ-beperkingen van 
kracht zijn. 

- Indien de geslachte dieren afkomstig zijn van bedrijven die niet in België 
gelegen zijn, dan moeten de dieren vergezeld zijn van een verklaring afgeleverd 
door overheid van de EU-lidstaten van herkomst dat vermeldt dat de dieren in 
de laatste 90 dagen voor het slachten enkel in EU-lidstaten hebben verbleven 
die vrij waren van MKZ en niet in contact zijn geweest met dieren afkomstig uit 
landen of zones waar MKZ-beperkingen van kracht zijn. 

 
Het voldoen aan de eis inzake de oorsprong en het verblijf van de runderen wordt 
verder in de productieketen gecommuniceerd aan de hand van een preattestatie op 
het handelsdocument (zie punt VII. in deze instructie). 

 
 

Kanalisatie 
 

Uitsluitend vlees geproduceerd in door Canada goedgekeurde inrichtingen komt in 
aanmerking voor de export. 

 
Het naar Canada uitgevoerde kalfsvlees dient te voldoen aan een kanalisatiesysteem. 
Dat wil zeggen dat het vlees uitgevoerd vanuit een bepaalde inrichting stroomopwaarts 
enkel in inrichtingen mag geweest zijn die erkend zijn door Canada. 
De lijst met inrichtingen erkend voor export naar Canada (met vermelding van de 
toegelaten productcategorieën) is gepubliceerd op de website van het FAVV. 

 

Het voldoen aan de eis inzake de kanalisatie van het vlees wordt verder in de 
productieketen gecommuniceerd aan de hand van een preattestatie op het 
handelsdocument (zie punt VII. in deze instructie). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
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Opgelet!!! 

 
Enkel het vlees afkomstig van karkassen met een gewicht tussen 80 en 190 kg mogen 
als “kalfsvlees” worden uitgevoerd naar Canada. 
Indien de karkassen meer dan 190 kg wegen, moet het vlees als “rundvlees” worden 
uitgevoerd. 

 
 

Karkasgewicht tussen 80 en 190 kg 
 

 

Conform de eisen van Canada, dient er doorheen de productieketen een systeem te 
worden uitgewerkt dat aantoont dat vlees uitgevoerd als kalfsvlees afkomstig is van 
karkassen die tussen 80 en 190 kg wegen. 

 
Hiervoor dienen lijsten te worden bijgehouden door alle operatoren doorheen de 
productieketen. Deze lijsten moeten de link kunnen zetten tussen een “Canada 
eligible” karkas (en dus zijn gewicht) en het uiteindelijk uitgevoerde vlees. De 
informatie die in deze lijst opgenomen is, zal dus afhangen van het type inrichting die 
de lijst bijhoudt: 

- Voor slachthuizen: 
• karkasnummer 
• karkasgewicht 
• datum van slachten 
• naam en erkenningsnummer van de operator aan wie de karkas werd 

verstuurd voor verdere afhandeling 
- Voor uitsnijderijen: 

• de informatie opgenomen in de lijst van de slachthuizen 
• datum van ontvangst in de uitsnijderij 
• datum van uitsnijden 
• lotnummer 
• naam en erkenningsnummer van de operator aan wie de karkas werd 

verstuurd voor verdere afhandeling of datum van verzending naar 
Canada 

- Voor koelhuizen: 
• de informatie opgenomen in de lijsten van slachthuizen + 

uitsnijderijen 
• datum van ontvangst in het koelhuis 
• datum van verzending naar Canada. 

 
De originele lijsten moeten bij de operatoren worden bijgehouden, voor een duur van 
twee jaar. Bij certificering worden de lijsten gecontroleerd. De originele gecontroleerde 
lijsten worden gedateerd en getekend door de certificerende agent. 
Het originele document blijft bij de operator en een kopie wordt meegegeven aan de 
certificerende agent. 
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Canada behoudt zich het recht om inspecties uit te voeren in inrichtingen erkend voor 
export van kalfsvlees naar Canada. In geval een dergelijk inspectie wordt uitgevoerd 
door CFIA (Canadian Food Inspection Agency) kunnen deze lijsten worden 
opgevraagd. 
Het FAVV kan ook steekproefsgewijs controles uitvoeren bij goedgekeurde 
inrichtingen om na te gaan dat deze eis wordt nageleefd. 

 
 

Etikettering 
 

De exploitant kan de specifieke CA-nomenclatuur voor de beschrijving van de 
producten en de voorwaarden voor het etiketregistratienummer (indien van 
toepassing), terugvinden op de Canadese website onder “Packaging and Labelling”: 

 
https://www.inspection.gc.ca/food/eng/1299092387033/1299093490225 

 

https://www.inspection.gc.ca/food-label-requirements/labelling/industry/grades-for- 
food/eng/1468508117774/1468508381597 

 

Vanaf 01/05/2013 werd het verplichte systeem van beoordeling en registratie van 
etiketten door de Canadese autoriteiten opgeheven. Ook registratienummers van 
eerder beoordeelde en geregistreerde etiketten zijn niet meer vereist op het 
exportcertificaat. 
De operator blijft echter nog verantwoordelijk voor de naleving van alle vereisten van 
de “Safe food for Canadians act” en de Canadese autoriteiten zullen blijven toezien op 
het correct gebruik van de etiketten en dit volgens de Canadese etiketteringvereisten. 

 
Bij de beschrijving van het product is het belangrijk dat de volledige beschrijving 
vermeld op het etiket van het product of op het etiket van de verpakking van het product 
exact en zonder uitzondering wordt weergegeven op het veterinaire 
gezondheidscertificaat. Afkortingen en codes worden niet toegestaan bij de 
beschrijving van het product. 

 
 

Canadese MRL’s 
 

In dit Europees onderhandeld certificaat voor de uitvoer van kalfsvlees naar Canada 
worden de Europese verordeningen EG N° 852/2004, EG N° 853/2004, en EG N° 
854/2004 gelijkwaardig geacht aan de “Safe food for Canadians act” en andere 
Canadese verordeningen. 

 
Toch kunnen er verschillen zijn tussen Europese en Canadese MRL’s. (te vinden op: 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/mrl-lmr/mrl-lmr_versus_new-nouveau-eng.php). 

 

Eveneens wordt er op deze officiële Canadese website melding gemaakt van het 
controleren van 10% van de zendingen op het respecteren van deze Canadese MRL’s. 

https://www.inspection.gc.ca/food/eng/1299092387033/1299093490225
https://www.inspection.gc.ca/food-label-requirements/labelling/industry/grades-for-food/eng/1468508117774/1468508381597
https://www.inspection.gc.ca/food-label-requirements/labelling/industry/grades-for-food/eng/1468508117774/1468508381597
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/mrl-lmr/mrl-lmr_versus_new-nouveau-eng.php
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De operator is zelf verantwoordelijk voor het respecteren van deze Canadese MRL’s 
en zal dan ook zelf volledig verantwoordelijk zijn voor de gevolgen (volledige destructie 
van de zending, terughalen van de zending, schrapping van de gesloten lijst e.a.) 
voortkomend uit het niet-naleven van deze MRL’s. 

 
Aangezien er in het certificaat geen melding wordt gemaakt van het naleven van de 
Canadese MRL’s, is het controleren van het naleven hiervan geen onderdeel van deze 
certificeringsprocedure en zal de certificerende dierenarts en bijgevolg het FAVV niet 
verantwoordelijk zijn voor het naleven van de Canadese MRL’s en de eventuele 
gevolgen die zouden voortkomen uit het niet-respecteren van de Canadese MRL’s. 

 
 

VI. 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. 

 
De operator legt een lijst met de karkasgewichten van de kalveren voor aan de 
certificerende agent bij certificering: de certificerende agent controleert dat deze niet 
zwaarder dan 190 kg zijn. De certificerende agent ondertekent het origineel dat bij de 
operator blijft, en krijgt een kopie. 

 
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. 

 

Deel I: deel 1 dient ingevuld te worden volgens de modaliteiten beschreven aan het 
einde van het certificaat. 
Punt I.25: de beschrijving van het product in punt I.25 moet exact overeenkomen met 
de volledige beschrijving vermeld op het etiket van het product of op het etiket van de 
verpakking van het product. Afkortingen en codes worden niet toegestaan bij de 
beschrijving van het product. 

 
Punt II.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle en op basis van de 
Europese wetgeving. De operator moet de nodige bewijzen verstrekken. 

 
Punten II.2.1 tot en met II.2.2: deze punten kunnen gecertificeerd worden op basis van 
de preattestatie. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
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Punt II.2.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle en op basis van 
Europese wetgeving 

 
Punt II.2.4.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle en basis van de 
Europese wetgeving 

 
Punt II.2.4.2.a: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
Canada hanteert een andere gespecificeerde risicomateriaallijst. 

• De verwijdering van de schedel, exclusief de onderkaak, maar inclusief de 
hersenen en de ogen, en het ruggenmerg is verplicht. Dit mag ondertekend 
worden op basis van de Europese regelgeving. 

• De wervelkolom en de de tonsillen moeten worden verwijderd worden bij 
runderen ouder als 30 maanden. 
 Dit moet worden gecontroleerd bij runderen met hun oorsprong in landen 

met een verwaarloosbaar BSE-risico (België). 
 Bij runderen met oorsprong in landen met een gecontroleerde en 

onbekende BSE-status mag dit worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving. 

• De laatste vier meter van de dunne darm moet verwijderd worden bij runderen 
van alle leeftijden. 
 Dit moet worden gecontroleerd bij runderen met hun oorsprong in landen 

met een verwaarloosbaar BSE-risico. (België) 
 Bij runderen met oorsprong in landen met een gecontroleerde en 

onbekende BSE-status mag dit worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving. 

• De verwijderde delen die niet onder Europese regelgeving vallen, mogen, al 
dan niet verwerkt in vleesproducten, niet naar Canada uitgevoerd worden. 

 
Punt II 2.4.2b: de vleesproducten mogen geen separatorvlees bevatten afkomstig van 
de schedel en de wervelkolom. Dit kan worden gecertificeerd op basis van Europese 
regelgeving. 

 
Punt II.3: aanvullende certificering die van toepassing is indien het vlees bestemd is 
voor vermaling in Canada. 
De operator legt de nodige analyseresultaten voor aan de certificerende agent indien 
punt II.3. van toepassing is. Het certificaat met de analyseresultaten moet worden 
vertaald naar het Engels of Frans en wordt bij dit certificaat bijgevoegd. 

 
 

VII. PRE-ATTESTATIE 
 

De algemene modaliteiten beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC inzake pre- 
attestatie en pre-certificatie (zie onder “Algemene documenten voor de export naar 
derde landen”) zijn van toepassing. 

 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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Het vlees voldoet aan exportvoorwaarden: CA 

Naam van de verantwoordelijke: 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 

 
 
 

Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake 
- het voldoen aan de eisen betreffende het land van oorsprong en verblijf van de 

runderen waarvan het vlees is afgeleid (hetzij op basis van de paspoorten en 
de verklaringen van bedrijfsdierenartsen / pré-certificaten, hetzij op basis van 
een pre-attestaties verkregen van Belgische operatoren stroomopwaarts in de 
keten), 

- het voldoen aan de eisen betreffende kanalisatie (op basis van eigen 
procedures en pre-attestaties verkregen van Belgische operatoren 
stroomopwaarts in de keten), 

- het voldoen aan de eisen betreffende het gewicht van de karkassen (hetzij op 
basis van eigen registraties, hetzij op basis van pre-attestaties verkregen van 
Belgische operatoren stroomopwaarts in de keten), 

dan kan hij het betrokken vlees pre-attesteren voor Canada. 
 

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

 

 
 
 

VIII. AANVERWANTE WEBSITES 
 

Canadian Food Inspection Agency http://www.inspection.gc.ca/ 

http://www.inspection.gc.ca/

	Zij moeten het Canadese formulier toevoegen aan hun erkenningsaanvraag. Dit formulier, alsook instructies over de manier waarop dit formulier moet worden ingevuld, zijn beschikbaar op de website van het FAVV.
	De LCE controleert of het formulier is ingevuld overeenkomstig de gepubliceerde richtlijnen. Indien dit het geval is, stuurt de LCE de erkenningsaanvraag en het formulier in Excel formaat door naar het Hoofdbestuur dat het verder overmaakt aan de Cana...

