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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Producten op basis van 
varkensvlees 

1601 
1602 

Canada 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.CA.02.01 
 

Officieel vleeskeuringscertificaat voor de export van 
producten op basis van varkensvlees naar Canada 

1 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Canada 
 
Vleesproducten uitgevoerd naar Canada moeten verkregen en opgeslagen zijn 
in inrichtingen die goedgekeurd zijn door de Canadese overheid. De lijst met 
de goedgekeurde inrichtingen 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. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Kanalisatie 
 
Uitsluitend vleesproducten van door Canada goedgekeurde bedrijven komen in 
aanmerking voor de export. Alle voorgaande bedrijven, vanaf het slachthuis tot aan 

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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de plaats vanwaar de export gebeurt, dienen goedgekeurd te zijn voor de export naar 
Canada. Dit geldt eveneens voor buitenlandse bedrijven, die vlees(producten) 
leveren in België om in voor Canada bestemde producten te worden verwerkt. 
 
Het exporterende bedrijf moet de herkomst van het vlees aantonen. 
De goedgekeurde Belgische bedrijven zijn terug te vinden op de website van het 
FAVV (Beroepssectoren – Export naar derde landen – Producten van dierlijke 
oorsprong voor humane consumptie - Lijsten van export erkende inrichtingen voor 
producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie). 
De slachtdieren en het vlees moeten worden gekanaliseerd en dit is de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar, exploitant of diens vertegenwoordiger. 
 
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. 
 
 
 
V. CERTIRICERINGSVOORWAARDEN 
 
a. Verklaring 13. 
De exploitant kan de specifieke CA-nomenclatuur voor de beschrijving van de 
producten (Meat Cuts Manual) en de voorwaarden voor het etiketregistratienummer 
(indien van toepassing), terugvinden op de Canadese website onder “Packaging and 
Labelling:  
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/meaviae.shtml 
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 “Meat Hygiene Manual of Procedures” (Chapter 10, Import Program) en de 
Canadese autoriteiten zullen blijven toezien op het correct gebruik van de etiketten 
en dit volgens de Canadese etiketteringvereisten. 
 
b. Verklaring 17.1. 
De exploitant dient u de gegevens in verband met de kanalisatie te bezorgen 
(kanalisatie van slachtdieren en vlees). 
 
c. Verklaring 17.2. 
De "90-dagen eis" kan worden gegarandeerd na controle van de dierziektestatus. 
 

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/meaviae.shtml
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d. Verklaring 17.3. 
Deze verklaring kan na controle worden afgegeven op basis van EG- en nationale 
regelgeving. 
 
e. Verklaring 18. 
Deze verklaring kan na controle worden afgegeven. De normen en voorwaarden voor 
de volksgezondheid van de EG worden evenwaardig beschouwd als de Canadese 
normen en voorwaarden. 
 
 
 
VI. AANVERWANTE WEBSITES 
 
Canadian Food Inspection Agency         http://www.inspection.gc.ca/ 
 

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

