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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
vers varkensvlees 0203 

0206 
0209 
0504 
1501 

Canada 

 
 
 
II. EUROPEES CERTIFICAAT 
 
Type certificaat Titel van het certificaat  
   
TRACES Exportcertificaat, (CA) Varkensvlees voor uitvoer 

naar Canada V2 
4 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Canada 
 
Varkensvlees 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 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. 
 
 
 

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/
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IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Landen van herkomst van de varkens / het vlees 
 
De uitgevoerde producten mogen afgeleid zijn van vlees verkregen in België van 
varkens geboren en gekweekt in België of geboren en gekweekt in andere lidstaten 
(LS) of van vlees verkregen in een andere LS. 
Deze informatie moet beschikbaar zijn voor de certificerende agent 
 

A. Vlees verkregen in België 
 
De eis met betrekking tot de oorsprong en herkomst van de varkens is gedetailleerd 
in het document VKI – Exportvoorwaarden varkens gepubliceerd op de website van 
het FAVV. 
 
Door “Canada” te vermelden in deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de varkens 
naar het slachthuis vergezelt, garandeert de kweker van het vetmestingbedrijf dat de 
varkens die hij naar het slachthuis stuurt aan deze voorwaarde voldoen. 
 
De informatie met betrekking tot het land van geboorte en kweek van de varkens 
wordt door het slachthuis nagegaan op het VKI-document (zie adres van het beslag 
waarvan de varkens afkomstig zijn).  
 
De informatie wordt daarna verder in de voedselketen doorgegeven aan de hand van 
een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 

B. Vlees verkregen in een andere LS 
 
De informatie met betrekking tot het land van geboorte en kweek van de varkens 
moet worden verstrekt aan de hand van een pre-certificaat afgeleverd door de 
overheid van de LS waar het vlees werd verkregen (zie punt VI. van deze instructie). 
  
De informatie wordt daarna, indien nodig, verder in de voedselketen doorgegeven 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze 
instructie). 
 
 
Gezondheidsstatus van de landen/zones waaruit de varkens komen waarvan het 
vlees afkomstig is  
 
Garanties met betrekking tot het sanitair statuut van de landen/zones waarvan de 
varkens waarvan het vlees is afgeleid afkomstig zijn, moeten op het certificaat 
worden gegeven voor verschillende ziektes.  
Men moet kunnen aantonen dat de varkens waar het vlees van afkomstig is de 
laatste 90 dagen voor slacht niet in contact zijn gekomen met varkens uit landen die 
door Canada niet officieel vrij zijn verklaard van mond-en-klauwzeer(MKZ), 
Afrikaanse varkenspest(AVP) en blaasjesziekte(SVD). 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/india/varken/
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Voor MKZ, Klassieke varkenspest en blaasjesziekte: 
Canada heeft een lijst van landen of zone’s die niet vrij verklaard zijn van 
verschillende dierziektes: 
http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-
country/european-union/eng/1306822556564/1306822821372. 
 
 
Voor Afrikaanse Varkenspest: 
Ten aanzien van Afrikaanse varkenspest heeft Canada aangegeven dat dit gelezen 
moet worden als dat de varkens niet afkomstig mogen zijn van bedrijven die zijn 
gevestigd in gebieden waarbeperkingen gelden als gevolg van Afrikaanse 
varkenspest, waaronder de in deel I, II of III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 
2020/1741/EU (zoals gewijzigd) vermelde gebieden. 
 
 
Additionele voorwaarden voor vlees uit lidstaten met uitbraken van Afrikaanse 
varkenpest (Ares (2021)4170094 (25/06/2021) van Canada aan de Europese 
Commissie) 
 
Lidstaten met uitbraken van Afrikaanse varkenspest zoals bepaald door EU-
wetgeving (Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605) en die varkensvlees willen 
exporteren via België naar Canada, zullen een pre-certificaat met additionele eisen 
(zoals vermeld in punt VI van deze instructie) moeten voorleggen. Dit volgt uit 
communicatie Ares (2021)4170094 (25/06/2021) van Canada aan de Europese 
Commissie.  
De volgende lijst van landen met een ASF-uitbraak is accuraat op het moment van 
publicatie van deze IB. Deze lijst moet gecontroleerd worden op EUR-Lex alvorens 
over te gaan tot certificatie. 
Lidstaten waar er momenteel een ASF-uitbraak is: Duitsland, Estland, Griekenland, 
Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovakije, Bulgarije en Roemenië. 
 
 
Kanalisatie 
 
Uitsluitend vlees van door Canada goedgekeurde bedrijven komt in aanmerking voor 
de export.  
 
Het exporterende bedrijf moet de herkomst van het vlees aantonen. 
 
De goedgekeurde Belgische bedrijven zijn terug te vinden op de website van het 
FAVV. 
 
De goedgekeurde Buitenlandse en Belgische bedrijven zijn terug te vinden op de 
website van de CFIA 
 
De slachtdieren en het vlees moeten worden gekanaliseerd en dit is de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar, exploitant of diens vertegenwoordiger. 
 

http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-country/european-union/eng/1306822556564/1306822821372
http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-country/european-union/eng/1306822556564/1306822821372
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0605
http://www.afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
https://inspection.canada.ca/active/netapp/meatforeign-viandeetranger/forliste.aspx
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- De exploitant mag voor de productie voor Canada enkel gebruik maken van 
goederen die afkomstig zijn van andere voor export naar Canada erkende 
inrichtingen. 

- De begeleidende handelsdocumenten, certificaten,… die een dergelijke 
binnenkomende zending vergezellen, moeten allemaal de vermelding 
bevatten dat de inrichting van herkomst erkend is voor export naar Canada. 
Indien dit niet het geval is, kan de productie later niet geëxporteerd worden 
naar Canada. 

- Op de VKI dient eveneens vermeld te worden dat de varkens voldoen aan de 
voorwaarden voor export naar Canada. De voorwaarden waaraan de varkens  
moeten voldoen, staan vermeld in het document “exportvoorwaarden varkens 
– Canada” dat terug te vinden is op de website van het FAVV. 

- Om de kanalisatie te garanderen dient een pre-attestatie te worden opgesteld 
doorheen alle stadia vanaf het slachthuis tot aan de plaats vanwaar de export 
gebeurt. Men kan zich bijvoorbeeld baseren op de pre-attestatie van de 
verantwoordelijke van het slachthuis op het handelsdocument indien de 
inrichting van waaruit wordt geëxporteerd een uitsnijderij is.  

- In het slachthuis dient men zich te baseren op de VKI’s om deze pre-attestatie 
te kunnen afgeven. Indien dieren uit andere EU-landen ingevoerd worden, 
dient de verantwoordelijke van het slachthuis te verifiëren of het Belgische 
VKI-formulier correct ingevuld werd. 

 
Voorbeeld pre-attestatie verantwoordelijke op het handelsdocument: 
 
 
Het vlees voldoet aan de eisen gesteld door: CA. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 
 
 
 
Etikettering 
 
De operator 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.  
 

http://www.afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/
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
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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. 
 
 
 
V. 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. 
 
Deel I: deel 1 dient ingevuld te worden volgens de modaliteiten beschreven aan het 
einde van het certificaat. 
 
Punt I.25: de beschrijving in punt I.25 moet exact overeenkomen met de beschrijving 
vermeld op de dozen / de verpakking van het product. 
 
Punten II.2.1.1 tot en met II.2.1.3: deze verklaring kan worden ondertekend na 
controle.  
Bepalen, op basis van de pre-attestaties en pre-certificaten voorgelegd door de 
operator, vanuit welke landen de varkens / het vlees gebruikt voor het vervaardigen 
van de uitgevoerde producten afkomstig zijn / is.  
 
- Het sanitair statuut inzake mond-en-klauwzeer, vesiculaire varkensziekte 
(blaasjesziekte) en klassieke varkenspest. van elk van deze landen controleren op de 
website van Canada (zie specifieke voorwaarden) 
- Het sanitair statuut inzake Afrikaanse varkenspest van elk van deze 
landen/zones controleren (gebieden waar beperkingen als gevolg van Afrikaanse 
varkenspest gelden, waaronder de in deel I, II of III van de bijlage bij 
Uitvoeringsbesluit 2020/1741/EU (zoals gewijzigd) vermelde gebieden en die als 
dusdanig vermeld worden op de bovenvermelde Canadese website). 
 
 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
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VI. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICERING 
 
De algemene modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-CB betreffende pre-
attestatie en pre-certificering zijn van toepassing (zie website van het FAVV, onder 
het tabblad « Algemene documenten voor de export naar derde landen »). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie m.b.t. 
het land (of de zone in het geval van AVP) van geboorte en kweek van de varkens 
(op basis van VKI-documenten, pre-attestaties of pre-certificaten): 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het 
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: CA. 
Land/zone van geboorte en kweek van de varkens: ……………………………….. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
 
Pre-certificering 
 
Het pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde autoriteit van een andere LS moet 
de volgende verklaringen bevatten om gebruikt te kunnen worden voor de 
certificering van varkensvlees / varkensvleesproducten met bestemming Canada. 
 
 
1. The meat is derived from pigs born and raised in...............................................(1) 

 
2. The meat was not derived from any animals originating from farms located in any 
infected zone or restricted zone due to African swine fever. This includes all areas 
listed as a restricted zone in part I, II and III of Annex I to Commission Implementing 
Regulation 2021/605 (2). 
3. The meat was not derived from animals slaughtered or processed in an 
establishment that also slaughters, processes or handles animals originating from 
any area listed as a restricted zone in part I, II and III of Annex I to Commission 
Implementing Regulation 2021/605(2). 
 
4. The meat must be derived from animals slaughtered and/or processed in 
establishments that are not located in any area listed as a restricted zone in part II 
and III of Annex I to Commission Implementing Regulation 2021/605(2). 
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(1) mention country (countries) if there is no outbreak of ASF in the country, if there is an outbreak of 
ASF in the country, mention zone in accordance with EU 2020/1741/EU. 
(2) to be included if there is an outbreak of ASF in the country 
 
 
VERTALING 
 
 
1. Het vlees is afkomstig van varkens die zijn geboren en opgegroeid in 
...............................................(1). 
 
2. Het vlees was niet verkregen van dieren afkomstig van boerderijen die gelegen 
zijn in een besmet gebied of gebied waarvoor beperkende maatregelen gelden in 
verband met Afrikaanse varkenspest. Dit omvat alle gebieden die als 
beperkingsgebied zijn vermeld in deel I, II en III van bijlage I bij 
Uitvoeringsverordening 2021/605 van de Commissie(2). 
 
3. Het vlees is niet verkregen van dieren die zijn geslacht of verwerkt in een inrichting 
waar ook dieren worden geslacht verwerkt of behandeld die afkomstig zijn uit een 
gebied dat is opgenomen als beperkingsgebied in de delen I, II en III van bijlage I bij 
Uitvoeringsverordening 2021/605 van de Commissie (2). 
 4. Het vlees moet afkomstig zijn van dieren die zijn geslacht en/of verwerkt in 
inrichtingen die niet gelegen zijn in een gebied dat is opgenomen in de lijst van 
beperkingsgebieden in de delen II en III van bijlage I bij Uitvoeringsverordening 
2021/605/EG van de Commissie(2). 
 
(1) land(en) vermelden als in het land geen uitbraak van AVP heeft plaatsgevonden, als er in het land 
een uitbraak van AVP is,  zone vermelden overeenkomstig EU 2020/1741/EU  
(2) vermelden als er in het land een uitbraak van AVP is  
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