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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Bloedproducten  Chili 

 
 
 
II. EUROPEES CERTIFICAAT 
 
 
Type certificaat Titel van het certificaat   
   
TRACES Veterinair exportcertificaat van de EU – (CL) 

Bloedproducten 
2 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Chili 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Chili is noodzakelijk voor de 
export van bloedproducten, aangezien Chili een gesloten lijst van goedgekeurde 
bedrijven toepast.  
 
De lijst van de bedrijven goedgekeurd voor de export van bloedproducten naar Chili, 
kan worden geraadpleegd in de tabellen die toegankelijk zijn via één van de twee 
volgende links: 

- “Establicimientos de la Unión Europea” 
- “Productos para consumo y uso humano autorizados para exportar a Chile por 

exclusión del requisito de habilitación” 
op de website van de Chileense overheid (filteren in de kolom voor het land om het 
geheel meer leesbaar te maken). 
 
Een operator die in de gesloten lijst van goedgekeurde bedrijven voor de export van 
bloedproducten naar Chili wenst te worden opgenomen, moet een 
erkenningsaanvraag bij zijn LCE indienen, overeenkomstig wat beschreven is in de 
Procedure exporterkenning (zie onder “Algemene documenten voor export naar derde 
landen”) en aan de hand van het aanvraagformulier EX.VTP.exporterkenning.  
 
De aanvraag voor exporterkenning is enkel ontvankelijk indien de volgende 
documenten aan de aanvraag zijn toegevoegd: 

- het Chileense algemene registratieformulier, dat als volgt is ingevuld: 
o in de 1ste tabel, de 1ste kolom van de laatste lijn invullen door het 

aanbrengen van “Hemoderivados / Bloodproducts” en de 3de kolom van 
de laatste lijn aanvinken; 

o in de 2de tabel: invullen overeenkomstig de informatie beschikbaar in 
BOOD / Foodweb en een beschrijving van de producten geven in de 

http://www.sag.cl/content/productos-para-consumo-y-uso-humano-autorizados-para-exportar-chile-por-exclusion-del
http://www.sag.cl/content/productos-para-consumo-y-uso-humano-autorizados-para-exportar-chile-por-exclusion-del
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/importaciones-0/115/registros
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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laatse lijn die duidelijk de diersoort waarvan het product afgeleid is, 
vermeld, evenals het percentage van deze diersoort in het geheel van 
het product; 

- de Chileense Excel tabel, die als volgt is ingevuld: 
o de 1ste, 2de en 4de tot 9de kolommen invullen overeenkomstig de 

informatie beschikbaar in BOOD / Foodweb; 
o “Hemoderivados / Bloodproducts” vermelden in de 3de kolom. 

Deze documenten zijn beschikbaar op de website van het FAVV. Ze moeten in 
elektronisch formaat aan de LCE worden overgemaakt (in Word en Excel, niet in PDF-
vorm). 
 
Voor zover de operator, die wenst in de gesloten lijst opgenomen te worden, in België 
erkend is, vult de LCE het specifieke registratieformulier als volgt verder aan, vooraleer 
zij dit aan het hoofdbestuur bezorgt: 

- de vakken “Institución fiscalizadora de la producción y preceso”, “Institución 
certificadora de los productos de exportación” en “Institución responsable de la 
sanidad de los animales que dan origen a la materia prima” invullen met de 
naam en de adresgegevens van de LCE, 

- zijn/haar naam schrijven achter “nombre”, 
- het formulier ondertekenen achter “firma”, 
- de stempel van de LCE zetten achter “timbre”. 

De LCE controleert ook of de gegevens conform zijn met hetgeen in BOOD vermeld 
staat en ingevuld zijn (zowel op het Word-document als het Excel-bestand). 
 
Het Hoofdbestuur maakt het volgende over aan de bevoegde Chileense overheid: 

- een elektronische versie van de erkenningsaanvraag (Word-document en 
Excel-bestand), via e-mail, met de Commissie en de Europese 
vertegenwoordiging in Chili in kopie; 

- een papieren versie van de erkenningsaanvraag, via de post. 
 
De Chileense overheid behoudt zich het recht om de inrichting te inspecteren alvorens 
deze wordt opgenomen in de gesloten lijst, om na te gaan of ze aan de Chileense 
normen voldoet. De mogelijke kosten van een dergelijk inspectiebezoek moeten 
gedragen worden door de operator die in de gesloten lijst wenst opgenomen te worden. 
 
De erkenning geldt na ontvangst van de brief van DG Controle die bevestigt dat de 
inrichting in de gesloten lijst opgenomen is. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Bacteriologische analyses 
 
De uitgevoerde producten moeten aan analyses voor Salmonella spp en 
Enterobacteriacae onderworpen worden.  
De normen die van toepassing zijn, zijn die van de Europese regelgeving.  
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/chili/bloedproducten/


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.CL.Traces.10 Chili 
December 2021 

 
 

  Pagina 3/4 

De operator moet ervoor zorgen dat hij over de nodige documenten beschikt op het 
moment van certificeren. 
 
De analyserapporten moeten niet als bijlage aan het certificaat worden toegevoegd. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
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. 
 
Het certificaat moet in het Spaans en in de moedertaal van de operator afgeleverd 
worden. 
 
Punt I.11: de plaats van oorsprong is de inrichting van waaruit wordt uitgevoerd. 
 
Punt I.25: zie voetnoten aan het einde van het certificaat. 
 
Punt II.1: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt II.2: er moet tussen één van de twee eerste opties worden gekozen, gezien er 
momenteel geen alternatieve methode werd voorgesteld aan de Chileense overheid, 
noch door deze goedgekeurd. De operator moet de nodige bewijsstukken aanleveren 
betreffende de gebruikte thermische behandeling, bijvoorbeeld aan de hand van het 
productieproces dat hij toepast. 
 
Punt II.3: dit punt kan worden ondertekend na controle dat de analyseresultaten 
conform zijn. De operator legt de analyserapporten ter beschikking van de 
certificerende agent. 
 
Punt II.4: dit punt kan worden ondertekend na controle. 

- Het eerste deel (kwaliteitssysteem) kan worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving. 

- Het tweede deel (goedkeuring door Chileense overheid) kan worden 
ondertekend voor zover de producerende inrichting wel degelijk is opgenomen 
in de gesloten lijsten van operatoren goedgekeurd door Chili (zie punt III. van 
deze instructie). 

 
Punt II.5: dit punt kan worden ondertekend na controle. De certificerende agent 
controleert dat: 

- de etiketten / andere sluitmiddel zodanig op de verpakking zijn aangebracht dat 
het openen van de verpakking onmogelijk is zonder verbreken van de etiket / 
sluitmiddel; 

- de etiketten op de verpakkingen duidelijk de in het certificaat vereiste informatie 
vermelden. 

 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
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Punt II.6: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving. 
 


