
I.1. Verzender

Naam
Adres
Land ISO-code

I.2. Imsoc-referentie

I.2.a. Local Reference

I.5. Geadresseerde

Naam
Adres
Land ISO-code

I.3. Bevoegde centrale autoriteit
I.4. Local competent authority

I.7. Land van oorsprong ISO-code I.9. Country of destination ISO-code

I.8. Region of origin Code I.10. Regio van bestemming Code
I.11. Place of Dispatch

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.12. Plaats van bestemming

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.13. Plaats van lading

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.14. Date and time of departure

I.15. Vervoermiddel

Soort Document Identificatie

I.16 Entry Point

I.18. Transport conditions
Gekoeld ☐ Controlled

temperature ☐ Omgeving ☐ Bevroren ☐
I.17. Begeleidende documenten

Referentien
ummer van
het
handelsdoc
ument

Datum van
afgifte

Land Plaats van
afgifte

I.19. Containernummer / Zegelnummer

I.20. Certified as
Kunstmatige reproductie ☐ Ornamental use/research ☐ Pollination ☐ Circus/tentoonstelling ☐
Consignments according to
Regulation No 999/2001 ☐ Ornamental bird food ☐ Geregistreerde paardachtigen ☐ Category 3 fish oil/fish meal for

detoxification according to
Regulation 2015/786 ☐

Breeding and production ☐ Racing ☐ Slacht ☐ Verdere verwerking ☐
Training ☐ Gezelschapsdieren ☐ Laboratory ☐ Farmaceutisch gebruik ☐
Rodent food ☐ Technisch gebruik ☐ Unregistered equidae ☐ Diervoeder ☐
Sales ☐ Storage ☐ Breeding ☐ Organic fertilizers ☐
Heruitzetting ☐ Andere ☐ Transhumance ☐ Quarantaine ☐
Competition ☐ Menselijke consumptie ☐ Erkende instellingen ☐ Voeder voor gezelschapsdieren ☐
Vetmesten ☐ Production of petfood ☐ Production ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Country ISO-code
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. For transit through Member State(s) ☐

Country ISO-code

I.23. Totaal aantal colli I.24. Totale hoeveelheid I.25. Totaal nettogewicht I.25. Totaal brutogewicht
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I.28. Description of consignment

Grondstof Soort(en) Hoeveelheid Partijnummer Verwerkingsbedrijf

Koelhuis Uitsnijderij Datum van invriezing Productiedatum Slachtdatum

Nettogewicht Product Description Aantal colli Identificatiekenmerk

EUROPESE UNIE Export Health Certificate
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II. Informatie over de gezondheid

II.1. Verklaring inzake de volksgezondheid

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de in dit certificaat beschreven gelatine volgens de
volgende voorschriften werd geproduceerd:

II.1.1. zij werd geproduceerd met grondstoffen ( ○ beenderen en huiden van als landbouwhuisdier gehouden
herkauwers,  ○ varkenshuiden en -beenderen, ligamenten en pezen, ○ , huid van pluimvee, ○ huid en
graten van vis) (2) die aan de volgende voorschriften voldoen:

– a) 1) de grondstoffen zijn afkomstig van dieren die geslacht zijn in een slachthuis en
die op grond van een keuring vóór en na het slachten geschikt voor menselijke
consumptie zijn bevonden;

– b) de grondstoffen zijn afkomstig uit inrichtingen die onder het toezicht staan van
de bevoegde veterinaire autoriteiten;

– c) de gebruikte huiden hebben geen looiproces ondergaan;

☐ en 2)

– Indien afkomstig van herkauwers:

2) hetzij ○ [d) de gelatine is uitsluitend bereid uit huiden];

(2) of  ○ [(d) de grondstoffen zijn afkomstig van dieren die zijn geboren, ononderbroken
gehouden en geslacht in landen die door de OIE zijn erkend als landen met een
verwaarloosbaar BSE-risico];

(2) of  ○ [d) de grondstoffen zijn verkregen van dieren die niet zijn geslacht na bedwelming
door middel van in de schedelholte geïnjecteerde perslucht of gas of een "pithing"-procedé;
dergelijke grondstoffen bevatten noch zijn verontreinigd door: tonsillen of uiteinde van de
dunne darm van runderen van alle leeftijden; hersenen, ogen, ruggenmerg en schedel van
runderen ouder dan 12 maanden en wervelkolom(*) van runderen ouder dan 30 maanden.]

II.1.2. Zij is vervaardigd:

– a) in een inrichting die onder het toezicht van de bevoegde veterinaire autoriteiten
staat en voor de vervaardiging van gelatine is erkend;

2) hetzij ○ [b) van beendermateriaal van herkauwers, afkomstig van dieren die zijn
geboren, gehouden en geslacht in landen of regio's met een gecontroleerd of
onbepaald BSE-risico overeenkomstig de OIE-normen; zij is onderworpen aan
een procedé dat ervoor zorgt dat al het beendermateriaal fijn wordt gemalen,
met heet water wordt ontvet en gedurende ten minste twee dagen wordt
behandeld met verdund zoutzuur (bij een minimumconcentratie van 4 % en een
pH van minder dan 1,5). Deze behandeling is gevolgd door:

2) hetzij ○ [een behandeling met een basische verzadigde kalkoplossing (pH
> 12,5) gedurende ten minste 20 dagen, waarbij het materiaal
gedurende ten minste vier seconden op minimaal 138 °C wordt
verhit;]

(2) of ○ [een behandeling met een zuur (pH &lt; 3,5) gedurende ten minste
10 uur, waarbij het materiaal gedurende ten minste vier seconden
op minimaal 138 °C wordt verhit;]

(2) of ○ [een warmte-en-drukprocedé gedurende ten minste 20 minuten
met verzadigde stoom van 133 °C bij een druk van meer dan 3 bar;]]

(2) of ○ [c) van andere grondstoffen dan die vermeld onder b), die zijn onderworpen
aan een behandeling met een zuur of een base en vervolgens één of meer keren
zijn gespoeld. De pH is daarna aangepast. De gelatine is door achtereenvolgende
verhitting meermaals geëxtraheerd en is daarna door middel van filtrering en
warmtebehandeling gezuiverd.]

II.1.3. Na de vervaardiging is het product onder passende hygiënische omstandigheden opgeslagen en zijn de
nodige maatregelen genomen om verontreiniging te vermijden.

II.1.4. Het product voldoet aan de volgende microbiologische grenswaarden:

EUROPESE UNIE (CL) Gelatine bestemd voor menselijke consumptie
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II. Informatie over de gezondheid

Micro-
organisme
n

Grenswaarden

Salmonell
a

Afwezigheid in 25 g

II.1.5. De verpakkingen zijn goed verpakt en geëtiketteerd.

II.1.6. Het etiket bevat het opschrift "voor menselijke consumptie geschikte gelatine" en vermeldt het land en
de inrichting van oorsprong en de minimale houdbaarheidsdatum.

II.1.7. De container waarin het product wordt verzonden, voldoet aan passende hygiëne- en sanitaire
voorschriften.

Opmerkingen

Deel I:

· Vak I.11: plaats van oorsprong: naam, adres en erkenningsnummer van de inrichting van verzending.

· Vak I.15: Vluchtnummer (vliegtuig) of naam (schip). In geval van overslag moet afzonderlijke informatie
worden verstrekt.

· Vak I.21: Zegelnummer/containernummer: Uitsluitend indien van toepassing.

· Vak nr. I.25: Soort behandeling: datum van vervaardiging (dd/mm/jjjjj).

Deel II:

(1) Punt II.1.1, onder a), is niet van toepassing wanneer huid en graten van vis als grondstof worden
gebruikt.

(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(*) Wervelkolom, exclusief staartwervels, doornuitsteeksels en dwarsuitsteeksels van hals-, borst- en
lendenwervels en crista sacralis mediana en alae sacrales, maar inclusief achterwortelganglia van
dieren ouder dan 30 maanden.

Certifying Officer

Name (in capital letters)
Datum van ondertekening
Stempel

Qualification and title
Handtekening

EUROPESE UNIE (CL) Gelatine bestemd voor menselijke consumptie

nl 4 / 4

Pa
rt

 II
: C

er
ti

fi
ca

ti
on


