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I. GELDIGHEIDSTERMIJN VAN DE INSTRUCTIE 
 
Versie Geldig vanaf 
IB.CN.03.01 van augustus 2014 25/9/2014 
IB.CN.03.01 van januari 2015 23/1/2015 
IB.CN.03.01 van juli 2015 10/07/2015 
IB.CN.03.01 van december 2015 15/12/2015 
IB.CN.03.01 van juni 2017 27/06/2017 
IB.CN.03.01 van maart 2018 06/04/2018 
IB.CN.03.01 van juni 2018 15/06/2018 
IB.CN.03.01 van augustus 2019 09/08/2019 
IB.CN.03.01 van mei 2020 25/06/2020 
IB.CN.03.01 van januari 2022 11/01/2022 

 
 
 
II. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Vers varkensvlees, 
inclusief eetbare 
slachtproducten 
 

0203  
0206  
0209  
0210 

China 

 
 
 
III. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 

Code FAVV Titel van het certificaat  

EX.VTP.CN.03.01 Gezondheidscertificaat voor de export van 
varkensvlees naar de Volksrepubliek China 

3 blz. 

 
 
 
IV. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Definities 
 
Onder varkensvlees verstaat de Chinese overheid het volgende: 

- Vers varkensvlees, 
- Eetbare slachtproducten zoals koppen, poten, staarten, oren, vet, huid, 

beenderen en interne organen. 
 
De bovengenoemde eetbare slachtproducten worden als dergelijke producten 
beschouwd vanaf het moment dat ze van het karkas worden gescheiden, ongeacht 
waar deze scheiding plaatsvindt (bijvoorbeeld: een kop die in het slachthuis van het 
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karkas afgesneden wordt, wordt een eetbaar slachtproduct in het slachthuis, terwijl 
een kop die het slachthuis verlaat hangend aan het karkas pas een eetbaar 
slachtproduct zal worden op het moment dat het van het karkas afgesneden wordt in 
de uitsnijderij). 
 
In het protocol ondertekend door België en China inzake de uitvoer van varkensvlees 
(verder “Protocol BE-CN” genoemd) zijn eetbare slachtproducten opgenomen onder 
de term “offal and internal organs”. In het Memorandum ondertekend tussen CNCA en 
het FAVV inzake de registratie van operatoren die varkensvlees naar China willen 
exporteren (verder “MoU” genoemd) zijn eetbare slachtproducten opgenomen onder 
de term “edible by-products”. 
 
In de instructie en aanverwante documenten zijn deze producten onder de term 
“eetbare slachtproducten” opgenomen, zonder onderscheid te maken tussen rood 
slachtafval (hart, longen, lever, milt, nieren…), wit slachtafval (blaas, …) en ander 
slachtafval (poten, koppen, oren, staarten, vet,…). 
 
 
Producten toegelaten voor export 
 
Magen en darmen, die volgens de bovengenoemde definitie als eetbare 
slachtproducten moeten worden beschouwd, zijn uitgesloten van de huidige 
overeenkomst tussen China en België. Momenteel is de uitvoer ervan bijgevolg 
onmogelijk. 
 
Poten, die volgens de bovengenoemde definitie als eetbare slachtproducten moeten 
worden beschouwd, zijn momenteel ook niet toegelaten voor export. 
 
De andere producten (vers vlees en eetbare slachtproducten ander dan degene 
hierboven vermeld) zouden theoretisch toegelaten moeten zijn voor export. De praktijk 
leert ons echter dat de Chinese overheid de producten, wanneer ze vanuit België 
uitgevoerd zijn, beperkt tot degene die vermeld zijn in de volgende lijst: 

- bevroren varkensvlees met been (frozen pork meat with bones) 
- bevroren varkensvlees zonder been (frozen pork meat without bones) 
- bevroren varkensvet – met uitzondering van inwendig vet (frozen pork fat – 

exclude internal fat) 
- bevroren varkensharten (frozen pork hearts) 
- bevroren varkensnieren (frozen pork kidneys) 
- bevroren varkenstongen (frozen pork tongues) 
- bevroren varkensstaarten (frozen pork tails) 
- bevroren varkensoren (frozen pork ears) 
- bevroren varkenstestikels (frozen pork testicles) 
- bevroren varkenssnuiten (frozen pork nose) 
- bevroren varkenskniebeenderen (frozen pork knee bones) 
- bevroren varkensmaskers (frozen pork mask) 
- bevroren varkenslippen (frozen pork lips) 
- bevroren varkenswangen (frozen pork jaws) 
- bevroren varkensaorta (frozen pork aorta) 
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- bevroren varkenshuiden (frozen pork skin) 
- bevroren varkenskoppen (frozen pork heads) 
- bevroren varkensdiafragma (frozen pork diaphragm) 
- bevroren varkenskraakbenen (frozen pork soft bones) 
- bevroren varkensluchtpijpen (frozen pork trachea) 
- bevroren varkensslokdarm (frozen pork esophagus) 
- bevroren varkenslarynx (frozen pork larynx) 

(de vertaling naar het Engels zoals die opgenomen is in de lijst van de Chinezen is toegevoegd 
ter info) 
 
Een operator die producten wenst uit te voeren die niet vermeld staan op deze lijst, 
doet dit op eigen verantwoordelijkheid en risico. 
 
 
Initiële registratie bij de Chinese overheid en exporterkenningsaanvraag 
 
De operatoren betrokken bij de productie, de (her)verpakking en de opslag  van 
varkensvlees uitgevoerd naar China moeten voorafgaand geregistreerd zijn bij de 
Chinese overheid. 
Deze registratie gebeurt in 2 stappen: initiële validatie door de bevoegde 
overheid van het land van export, gevolgd door een validatie door de Chinese 
overheid. 
 
De lijst met de door de Chinese overheid goedgekeurde Belgische inrichtingen  kunnen 
geraadpleegd worden via de website van de Chinese overheid. 
 
Bepaalde impliciete activiteiten gelinkt aan een hoofdactiviteit kunnen gedekt worden 
door de registratie en de exporterkenning voor de hoofdactiviteit, voor zover de 
omstandigheden waaronder deze impliciete activiteiten uitgevoerd worden conform 
zijn aan de Chinese eisen.  
 
Meer specifiek, invriesactiviteiten gelinkt aan een versnijdingsactiviteit van een 
operator (uitsnijderij) die over voldoende invriesinfrastructuur beschikt om zijn 
productie in te vriezen, zijn gedekt door de exporterkenning van de uitsnijderij, enkel 
indien deze invriesactiviteiten steeds worden uitgevoerd overeenkomstig de specifieke 
Chinese eisen vermeld in punt V. Specifieke voorwaarden – Chinese eisen inzake 
infrastructuur en productieprocessen (punten B en C). In dergelijk geval moet de 
operator dus: 

- geen specifieke erkenningsaanvraag bij het FAVV indienen voor deze impliciete 
invriesactiviteit,  

- deze invriesactiviteit wel opnemen in zijn exportprocedure voor China en de 
aangepaste procedure laten auditeren vooraleer de impliciete invriesactiviteit in 
aanmerking komt voor productie met bestemming China, 

- niet door de Chinese overheid als “cold store” opgelijst zijn,  
- de producten naar China verzenden vanuit een inrichting die door de Chinezen 

als “cold store” opgelijst is. 
 

https://ciferquery.singlewindow.cn/
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A. Algemeen overzicht van het proces voor registratie en exporterkenning 
 

De operator 
- maakt een registratiedossier (RD) aan 

in CIFER via SINGLEWINDOWS
- dient een erkenningsaanvraag voor 

export (EAE) in bij zijn LCE

De LCE analyseert de EAE

Enkel administratieve gegevens worden ingevuld in 
het RD (er moet geen additionele document reeds 

worden uploaded) 
Het RD moet nog niet ingediend worden (niet op 

“submit” klikken)
De EAE moet in papieren versie + elektronische versie 

(USB) worden ingediend bij de LCE

De LCE informeert de operator dat hij 
- de additionele documenten in zijn RD in CIFER 

mag uploaden 
- zijn RD in CIFER mag indienen (op “submit” 

klikken) 

Het hoofdbestuur
- controleert dat de administratieve gegevens 

vermeld in het RD in CIFER via SINGLEWINDOWS 
overeenkomen met BOOD

- valideert het RD in CIFER via SINGLEWINDOWS

De LCE 
- controleert dat er aan de specifieke erkenningseisen 
is voldaan (gevalideerde ACS en exportprocedure bv.) 

- controleert dat de inhoud van de ingediende 
documenten conform is
- voert een inspectie uit

De LCE informeert de 
operator van wat 
aangepast moet 

worden

De operator maakt 
de nodige 

aanpassingen en 
dient een nieuwe 
EAE in bij zijn LCE

gunstig advies 
(1)

ongunstig 
advies

De LCE informeert de operator dat hij zijn 
RD in CIFER mag indienen (op “submit” 

klikken)

De operator informeert de LCE dat het RD is 
ingediend in CIFER via SINGLEWINDOWS 

De LCE stuurt haar gunstig advies door naar het 
Hoofdbestuur (CNC)

(1) dossier waarvoor additionele 
documenten moeten worden ingediend 

met het RD (ingevulde vragenlijst bv.) 
(2) dossier waarvoor geen additionele 

documenten moeten worden ingediend 
met het RD 

gunstig advies 
(2)

De operator implementeert de 
vereisten

De operator laat zijn ACS en/of de 
exportprocedure specifiek voor China 
die is opgenomen in het ACS valideren

ongunstig 
resultaat

De OCI voert een audit uit bij de operator

De operator informeert het FAVV van 
zijn intentie om zich te registreren in 

CIFER via SINGLEWINDOW

Het FAVV maakt een login aan voor de 
operator en stuurt die door

acties voor de operator

acties voor de LCE

acties voor het hoofdbestuur

acties voor de OCI
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B. Door de operator te implementeren vereisten 
 
Een operator die van plan is zich te registreren bij de Chinese overheid en een 
erkenningsaanvraag voor China bij het FAVV in te dienen voor de uitvoer van 
varkensvlees naar China, moet ervoor zorgen dat hij aan de volgende eisen voldoet: 

- De operator moet een exportprocedure specifiek voor China uitwerken. Deze 
procedure moet alle China-specifieke eisen opnemen, alle activiteiten 
uitgevoerd in het kader van zijn productie voor China dekken, uitleggen hoe de 
operator van plan is om aan deze eisen te voldoen, en moet opgenomen worden 
in het “Export” deel van het ACS van de operator.  

- Indien de operator van plan is om eetbare slachtproducten in zijn 
erkenningsaanvraag op te nemen, dan moet hij deelnemen aan de specifieke 
monitoring die FEBEV organiseert voor deze categorie van producten. Wanneer 
de operator zijn erkenningsaanvraag indient, moet hij al beschikken over 
resultaten verkregen in het kader van deze monitoring gedurende 2 maanden 
voor de eetbare slachtproducten waarvoor hij de erkenningsaanvraag indient. 

 
Voor de van toepassing zijnde modaliteiten inzake de exportprocedure specifiek voor 
China, zie punt IV. Algemene voorwaarden – Exportprocedure specifiek voor China in 
deze instructie. 
 
Voor de van toepassing zijnde modaliteiten inzake de sectorale monitoring voor 
eetbare slachtproducten, zie punt V. Specifieke voorwaarden – Monitoring van eetbare 
slachtproducten in deze instructie. 
 

C. Validatie van het ACS en/of de exportprocedure specifiek voor China 
 
De operatoren die varkensvlees en eetbare slachtproducten naar China wensen te 
exporteren moeten over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken, deel 
“Export” inbegrepen. 

- Een operator die niet over een gevalideerd ACS beschikt, moet deze en de 
exportprocedure specifiek voor China laten valideren vooraleer hij een 
exporterkenningsaanvraag bij het FAVV indient. 

- Een operator met een al gevalideerd ACS moet, voor zover de validatie van zijn 
ACS nog altijd geldig is, enkel de exportprocedure specifiek voor China die 
opgenomen is in het “Export” deel van zijn ACS, laten valideren vooraleer hij 
een exporterkenningsaanvraag bij het FAVV indient. 

 
De validatie van het deel “Export” moet alle activiteiten dekken die uitgevoerd worden 
door de operator in het kader van zijn productie voor China. M.a.w., een uitsnijderij die 
niet is geregistreerd als een vrieshuis, maar wel over de voldoende infrastructuur 
beschikt om haar producten in te vriezen overeenkomstig de Chinese eisen en deze 
als dusdanig invriest vooraleer ze te versturen naar een vrieshuis van waaruit ze naar 
China zullen worden uitgevoerd, moet zich ervan vergewissen dat deze invriesactiviteit 
gedekt wordt door de validatie van de “Export” deel van haar ACS, voordat deze 
effectief geïmplementeerd kan worden. 
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Voor de van toepassing zijnde modaliteiten inzake de validatie van het ACS, zie punt 
IV. Algemene voorwaarden – Gevalideerd ACS in deze instructie. 
 

D. Loginaanvraag bij het FAVV 
 
Elke productie-inrichting, (her)verpakkingsinrichting of gekoelde opslaginrichting 
die wenst te worden opgenomen in de lijst van inrichtingen goedgekeurd voor de 
uitvoer van melk en zuivelproducten naar China moet zich op voorhand registreren in 
CIFER via de Chinese applicatie SINGLEWINDOW. Zie FAVV-website voor meer 
informatie hieromtrent. 
 
Om zich te registreren in de Chinese applicatie moet de operator beschikken 
over een login die hem door het FAVV moet worden bezorgd. 
Om een login te bekomen stuurt de operator een mail naar het FAVV, naar de 
adres registration_Cn@favv-afsca.be. 
Als onderwerp van de mail vermeldt hij: 248_pork_naam van de inrichting 
waarvoor de registratie wordt aangevraagd_loginaanvraag CIFER-
SINGLEWINDOW. 
Voor de naam van de inrichting, de naam vermelden waaronder de inrichting is 
geregistreerd in FOODWEB. 
 
Het FAVV doet het nodige om een login toe te kennen aan de operator en stuurt 
die door per mail. 
 

E. Registratie, door de operator, in CIFER via de SINGLEWINDOW-applicatie 
 
Eens hij zijn logingegevens heeft ontvangen vult de operator de gevraagde 
administratieve gegevens in CIFER (hij neemt daarvoor de informatie die 
vermeld is in FOODWEB letterlijk over). 
Op het platform wordt er namelijk gevraagd om een “Registration number” te 
verstrekken. De operator wordt verzocht het FAVV erkenningsnummer in te 
vullen, zoals vermeld op www.foodweb.be, waaronder de operator de producten 
waarvoor hij de registratie aanvraagt vervaardigt / (her)verpakt / opslaat. Het 
betreft hier in geen geval het ondernemingsnummer (0.xxx.xxx.xxx) of het 
vestigingseenheidsnummer (2.xxx.xxxx.xxx). 
Eens hij al de nodige informatie heeft ingevuld, dient de operator zijn registratie-
aanvraag nog niet in (m.a.w., hij klikt niet op “submit”). 
 
Afhankelijk van de producten waarvoor hij registratie aanvraagt, kan het zijn dat 
de applicatie de operator vraagt een vragenlijst in te vullen en/of documenten up 
te loaden in CIFER tijdens het registratieproces. 

- In dit stadium vult de operator de eventuele vragenlijst in en/of verzamelt 
hij de vereiste documenten, maar downloadt hij deze nog niet in CIFER. 

- Alle documenten (ingevulde vragenlijst en/of andere ondersteunende 
documenten, inclusief bijlagen) moeten in het ENGELS zijn, anders zal de 
operator mogelijks bijkomende informatie moeten verstrekken, wat tot 
gevolg zal hebben dat de validatie van de registratie door de Chinese 
overheid vertraagd wordt. 

https://cifer.singlewindow.cn/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/china/cifer/
mailto:registration_Cn@favv-afsca.be
http://www.foodweb.be/
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F. Indienen van een dossier bij het FAVV 

 
Eens de operator zijn registratiedossier heeft aangemaakt in CIFER, moet hij een 
exporterkenningsaanvraag voor China indienen bij het FAVV, overeenkomstig wat 
beschreven is in de exporterkenningsprocedure (zie FAVV-website, onder 
“Algemene documenten voor uitvoer naar derde landen”) en aan de hand van 
het daarvoor bestemde formulier (EXT.VTP.exporterkenning). 
 
Op de aanvraag moet worden gespecificeerd  

- voor welke type producten de aanvraag wordt ingediend: vers vlees en/of 
eetbare slachtproducten (indien de aanvraag ook voor eetbare slachtproducten 
wordt ingediend, dan moet er gespecificeerd worden voor welke eetbare 
slachtproducten); 

- voor welke type activiteiten deze aanvraag ingediend wordt: slachten / 
versnijden / versnijden+invriezen+tijdelijke opslag / invriezen+opslag. 

 
Een operator die nog niet goedgekeurd is door de Chinese autoriteiten, moet een 
aanvraag indienen volgens de hieronder vermelde modaliteiten, voor alle producten 
die hij wenst uit te voeren.  
Een operator, die al goedgekeurd is voor de export van bepaalde categorieën 
producten, en die ook goedgekeurd wil worden voor andere categorieën, moet een 
nieuwe aanvraag indienen voor deze nieuwe categorieën, volgens de hieronder 
vermelde modaliteiten. 
 
Indien CIFER vereist dat specifieke documenten worden toegevoegd aan het 
registratiedossier (ingevulde vragenlijst bijvoorbeeld), dan moet de operator die 
toevoegen aan de exporterkenningsaanvraag die hij indient bij zijn LCE. 
 
Een exporterkenningsaanvraag is enkel ontvankelijk indien: 

- de operator over een gevalideerd ACS beschikt en indien de 
exportprocedure specifiek voor China die erin is opgenomen eveneens 
gevalideerd is (zie verder),  

- de aanvraag vergezeld is van een verklaring afgeleverd door de 
aanvragende operator op basis van het model dat voorzien is op de 
website van het FAVV voor de type 2 procedure. 

 
G. Evaluatie van het dossier door het FAVV 

 
Voor elke exporterkenningsaanvraag die ze ontvangt, zal de LCE het volgende 
verifiëren. 

- De LCE controleert of de operator voldoet aan de specifieke eisen voor 
exporterkenning. 

- De LCE voert een controlebezoek uit in de inrichting, en gebruikt hiervoor de 
“China-checklist” (zie verder, onder het deel Gevalideerd ACS). De specifieke 
eisen van de derde landen beschreven in deze instructie moeten worden 
gecontroleerd, overeenkomstig de in deze instructie vermelde richtlijnen. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/china/cifer/
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o Dit bezoek wordt niet uitgevoerd in alle aanvragende inrichtingen: de 
LCE beslist, op basis van een risicoanalyse, indien het nodig is om een 
dergelijk bezoek uit te voeren. 

o Kunnen in aanmerking komen voor deze risicoanalyse: de kwaliteit van 
het door de operator ingediende dossier, de kwaliteit en duidelijkheid van 
de exportprocedure specifiek voor China die uitgewerkt is door de 
operator, de aard van de producten waarvoor een erkenningsaanvraag 
wordt ingediend, de resultaten van de operator verkregen in het kader 
van de sectorale monitoring gedurende de 2 maanden voorafgaand aan 
het indienen van de erkenningsaanvraag (voor zover de aanvraag ook 
voor eetbare slachtproducten is), de resultaten van de operator in het 
kader van het controleplan van het FAVV. 

- De LCE controleert of de inhoud van de documenten die toegevoegd zijn 
aan de exporterkenningsaanvraag overeenkomt met de realiteit (de LCE 
is niet verantwoordelijk om te controleren of het de juiste documenten 
zijn, de controle beperkt zich tot de inhoud van de ingediende 
documenten). 

 
Indien bepaalde documenten moeten worden ondertekend door de bevoegde 
overheid (vragenlijst bijvoorbeeld), dan ondertekent en stempelt de LCE het 
document op de plaats die daarvoor voorzien is, voor zover de evaluatie van de 
exporterkenningsaanvraag gunstig is. 
 
De LCE informeert de operator van de uitkomst van haar evaluatie. 

- In geval de evaluatie gunstig is, informeert de LCE de operator dat hij 
verder mag gaan met zijn registratie-aanvraag in CIFER. Indien een 
document ondertekend moest worden door de overheid, dan stuurt de 
LCE het ondertekende en gestempelde document door naar de operator. 

- In geval de evaluatie ongunstig is, informeert de LCE de operator over de 
aanpassingen die moeten worden gemaakt. Eens hij die heeft uitgevoerd, 
moet de operator een nieuwe exporterkenningsaanvraag indienen bij zijn 
LCE. 

 
H. Indienen, door de operator, van de registratie in CIFER via SINGLEWINDOW 

 
Wanneer een operator een gunstig advies ontvangt van zijn LCE voor zijn 
exporterkenningsaanvraag, dan kan hij zijn registratie in CIFER voltooien. 

- Hij uploadt de documenten, die hij eventueel heeft ingediend bij zijn LCE 
met zijn exporterkenningsaanvraag en die de LCE gevalideerd heeft, in 
CIFER. 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de juiste documenten 
en alle vereiste documenten up te loaden. 

- Hij klikt op “submit”. 
- Hij informeert zijn LCE via mail dat het registratiedossier is ingediend in 

CIFER via SINGLEWINDOW-applicatie. 
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I. Behandeling, door het FAVV, van een registratie in CIFER via 
SINGELWINDOW  

 
Eens de LCE bevestiging heeft gekregen van de operator dat de registratie is 
ingediend in CIFER via de SINGLEWINDOW-applicatie, informeert de LCE het 
Hoofdbestuur van haar gunstig advies en van het feit dat een aanvraag in CIFER 
via SINGLEWINDOW moet worden gevalideerd. 
 
Het Hoofdbestuur controleert of de administratieve gegevens vermeld in CIFER 
conform zijn aan wat vermeld is in FOODWEB/BOOD, past ze eventueel aan, en 
valideert de registratie-aanvraag in de applicatie. 
 

J. Beoordeling van de aanvraag door de Chinese overheid 
 
De Chinese overheid gaat verder met de beoordeling van een registratie in CIFER 
via de SINGLEWINDOW-applicatie eenmaal deze door de bevoegde overheid van 
het land van uitvoer is gevalideerd. 
 
De Chinese overheid kent een Chinese registratienummer toe aan de inrichting 
bij het valideren van de registratie-aanvraag. 

- Dit nummer heeft het volgende formaat: C-BEL-xxxxxxxxx (getal met 14 
cijfers). 

- Dit nummer moet zorgvuldig worden bewaard: 
o de operator moet dit nummer mogelijks doorgeven aan andere 

operatoren betrokken bij het productie-, (her)verpakking- en 
opslagproces van de uitgevoerde goederen (informatie met 
betrekking tot de leveranciers van grondstoffen kan worden 
gevraagd tijdens het registratieproces van een operator);  

o het kan zijn dat de operator dit nummer moet aanbrengen op de 
producten die hij uitvoert (zie verder).  

 
De Chinese overheid behoudt zich het recht om inrichtingen te inspecteren vooraleer 
die op de lijst van de goedgekeurde inrichtingen worden opgenomen. Eventuele kosten 
in verband met een dergelijk inspectiebezoek zijn voor rekening van de operator. 
 
De operator kan beginnen met exporteren wanneer geregistreerd is op de website 
van de Chinese overheid. 
Er wordt geen mail door de Chinese overheid gericht aan de operator wanneer 
ze de registratie-aanvraag heeft gevalideerd: het is de verantwoordelijkheid van 
de operator om de status van zijn dossier zelf te controleren in CIFER via de 
SINGLEWINDOW-applicatie. 
 
 

https://ciferquery.singlewindow.cn/
https://ciferquery.singlewindow.cn/
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Behoud van de exporterkenning tijdens de geldigheidsperiode van de registratie bij de 
Chinese overheid 
 
De operator erkend voor uitvoer naar China moet ervoor zorgen dat zijn ACS 
gevalideerd blijft (exportprocedure specifiek voor China inbegrepen) om verder naar 
China te kunnen exporteren. 
 
Indien de validatie van het ACS of van de exportprocedure specifiek voor China 
onderbroken wordt voor elke reden dan ook (bijvoorbeeld omwille van een te late 
hervalidatie ten opzichte van de geldigheidsdatum van het vorige certificaat), dan moet 
de operator alle betrokken partijen informeren (LCE, andere operatoren die tot 
dezelfde groeperingen behoren, enz.). De operator mag geen pre-attesten voor China 
meer afleveren, en certificatie voor China wordt geschorst, totdat de operator zich in 
orde stelt voor wat betreft de validatie van zijn ACS en / of de exportprocedure specifiek 
voor China. Al het vlees geproduceerd door de operator gedurende de onderbreking 
van de validiteit van zijn ACS en / of zijn exportprocedure specifiek voor China komt 
niet in aanmerking voor export naar China eens het ACS en / of de exportprocedure 
specifiek voor China opnieuw gevalideerd is: enkel vlees geproduceerd onder een 
erkenning door China EN onder een gevalideerd ACS komt in aanmerking voor export 
naar China. 
 
Het FAVV voorziet ook indirect toezicht via: 

- het opvolgen van audits uitgevoerd door de OCI’s; 
- de inspecties – scope autocontrole, uitgevoerd in het kader van het 

controleplan. 
Elke vaststelling gemaakt in het kader van bovenvermelde opvolging, kan leiden tot 
het nemen van maatregelen ten opzichte van de operator (namelijk voor wat betreft de 
validatie van zijn ACS en / of de exportprocedure specifiek voor China), en kan dus 
een invloed hebben op de mogelijkheid tot export van varkensvlees naar China van de 
operator. 
 
 
Hernieuwing van de registratie bij de Chinese overheid en de exporterkennings-
aanvraag 
 
De registratie van een inrichting bij de Chinese overheid is beperkt in de tijd (5 
jaar vanaf de datum van validatie door de Chinese overheid van de registratie). 
De operator kan de vervaldatum van zijn registratie zien door zijn dossier te 
raadplegen in CIFER via de SINGLEWINDOW-applicatie.  
 
De registratie moet vernieuwd worden in de 3 à 6 maanden voorafgaand aan haar 
vervaldatum.  

- Het initiatief voor deze vernieuwing ligt bij de operator. Het FAVV zal geen 
herinnering sturen. 

- Een laattijdige hernieuwing kan leiden tot het schrappen van de lijst. Er 
wordt sterk aangeraden om deze eerder 6 maanden voor vervaldatum dan 
3 maanden voor vervaldatum aan te vragen. 
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Voor het hernieuwen van de registratie en van de exporterkenning, dezelfde 
aanpak volgen als voor een initiële registratie en erkenningsaanvraag. 
 
 
Exportprocedure specifiek voor China 
 
Inrichtingen die varkensvlees of eetbare slachtproducten naar China willen exporteren 
moeten over een procedure uitgeschreven specifiek voor China beschikken, welke in 
het ACS opgenomen moet zijn. 
 
Deze procedure moet de exportvoorwaarden voor China opnemen en moet alle 
activiteiten dekken die in de inrichting worden uitgevoerd in het kader van het 
produceren van mogelijks voor China bestemde producten. M.a.w., indien een 
uitsnijderij, die niet als vrieshuis geregistreerd is, over de voldoende infrastructuur 
beschikt om haar producten overeenkomstig de Chinese eisen in te vriezen, en deze 
als dusdanig invriest vooraleer ze te versturen naar een vrieshuis van waaruit ze naar 
China zullen worden uitgevoerd, dan moet de procedure ook het invriezen van de 
producten in acht nemen en niet enkel het versnijden van de producten. 
 
Deze procedure moet opgesteld worden in de taal van de operator maar OOK in het 
Engels. Export zal niet toegelaten worden en certificaten zullen niet afgeleverd worden 
in afwezigheid van deze procedure. 
 
Een leidraad (verder “China-leidraad” genoemd) werd door FEBEV opgesteld, om de 
operatoren te helpen bij het uitschrijven van de exportprocedure specifiek voor China. 
Deze China-leidraad verwijst naar twee documenten, eveneens opgesteld door 
FEBEV, waarvan de voorwaarden opgenomen dienen te worden in de 
exportprocedure specifiek voor China van de operator: 

- het document “Protocol “Born and raised” in Belgium for a food business 
operator in the production chain of pig meat” (verder “Born and Raised-protocol” 
genoemd), met volgende onderdelen: 

• het document “Segregation program”; 
• het document “Daily checklist”; 

- het document “Specific infrastructure requirements and monitoring plan for 
edible slaughter products” (verder “China-instructie voor eetbare 
slachtproducten” genoemd). 

Alle hierboven vermelde documenten zijn beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
Voor de uitvoer van vers vlees moet de procedure dus minstens de volgende punten 
beschrijven: 

- de specifieke eisen voor China inzake productie van vlees (zie punt V. 
Specifieke voorwaarden van deze instructie); 

- de controles die worden uitgevoerd door de inrichting om te verifiëren dat er 
voldaan wordt aan de eisen voor China (checklists en andere); 

- de acties bij tekortkomingen: de operator dient corrigerende maatregelen en 
preventieve acties te voorzien in de exportprocedure specifiek voor China. De 
operator beschrijft in deze procedure de correctieve maatregelen in geval van 
non-conformiteiten en zorgt ervoor dat deze maatregelen in voorkomend geval 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/china/varken/
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geregistreerd worden. De operator beschrijft in deze procedure tevens de 
manier waarop preventieve maatregelen (om herhaling van de non-conformiteit 
de vermijden) worden genomen en zorgt ervoor dat de preventieve maatregelen 
in voorkomend geval gedocumenteerd worden en leiden tot een aanpassing 
van het autocontrolesysteem. 

 
Voor de uitvoer van eetbare slachtproducten, moet de procedure de bovenvermelde 
punten beschrijven, rekening houdend met de specificiteit van de productie van 
eetbare slachtproducten (zie specifieke eisen inzake infrastructuur, temperaturen en 
monitoring), en moet het analyseplan uitgeschreven zijn om conformiteit van de 
producten aan te tonen. 
 
 
Gevalideerd ACS 
 
De audit van het ACS kan zowel door OCI’s als door het FAVV worden uitgevoerd. 
Export zal niet toegelaten worden en geen enkel certificaat zal ondertekend worden in 
afwezigheid van een gevalideerd ACS (“Export” deel van het ACS inbegrepen). 
 
Gedurende de validatie van het deel “Export” van het ACS, controleren / controleert 
de OCI’s / het FAVV dat de eisen vermeld in de volgende documenten wel degelijk 
opgenomen zijn in de exportprocedure specifiek voor China uitgeschreven door de 
operator, dat deze wel degelijk worden geïmplementeerd in de praktijk en dat er aan 
wordt voldaan: 

- deze instructie, 
- het BE-CN protocol, 
- het MoU, 
- de China-leidraad, 
- het Born and Raised protocol, 
- de China-instructie voor eetbare slachtproducten. 

 
Een checklist (verder “China-checklist” genoemd) werd door FEBEV opgesteld om de 
OCI’s / het FAVV te helpen bij hun validatietaak. Deze China-checklist moet worden 
gebruikt in het kader van de audit van de ACS van de operator, en meer specifiek van 
het deel “Export” ervan. 
Deze China-checklist is beschikbaar op de website van het FAVV, in de vorm van een 
Excel-tabel. Een specifieke checklijst moet worden ingevuld per type activiteit 
(slachthuis, uitsnijderij, koelhuis). Deze zijn terug te vinden in de verschillende 
tabbladen van het Excel-tabel.  
Specifieke items zijn opgenomen in de checklist uitsnijderij voor het specifieke geval 
van een uitsnijderij, die niet als vrieshuis is geregistreerd, maar wel over de voldoende 
infrastructuur beschikt om haar producten overeenkomstig de Chinese eisen in te 
vriezen, en deze als dusdanig invriest vooraleer ze te versturen naar een vrieshuis van 
waaruit ze naar China zullen worden uitgevoerd. Deze items moeten worden 
gecontroleerd wanneer dit specifieke geval van toepassing is. 
 
De operator die een nieuwe erkenningaanvraag voor export naar China indient, zowel 
voor vers varkensvlees als voor eetbare slachtproducten, moet ervoor zorgen dat zijn 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/china/varken/


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.CN.03.01 CHINA 
Januari 2022 

 
 

  Pagina 13/25 

ACS, inbegrepen het deel “Export” ervan, gevalideerd is wanneer hij zijn 
erkenningaanvraag indient bij zijn LCE.  
 
Voor inrichtingen die reeds gecertificeerd zijn voor het algemene deel van hun ACS 
(zonder export), mag de audit van het deel “Export” van het ACS apart gebeuren van 
de algemene audit van de ACS, via een zogenaamde uitbreidingsaudit, voor zover het 
certificaat voor de algemene validatie van het ACS nog steeds geldig is op het moment 
van het indienen van de erkenningaanvraag.  
 
De situatie moet echter geregulariseerd worden tijdens de eerst volgende audit van 
het ACS. Op dat moment moeten zowel het algemene deel als het deel “Export” 
geauditeerd worden, voor zover de audit van het algemene deel 4 maanden of meer 
na de audit van het deel “Export” plaatsvindt.  
 
Indien de audit van het algemene deel minder dan 4 maanden na de audit van het deel 
“Export” plaatsvindt, dan wordt de validatie van het deel “Export” uitzonderlijk verlengd 
voor een jaar voor de slachthuizen en de uitsnijderijen en voor twee jaar voor de 
koelhuizen (~tot de einddatum van het nieuw uitgereikte certificaat naar aanleiding van 
de audit van het algemene ACS), op basis van de resultaten van de audit van het deel 
“Export” dat eerder uitgevoerd werd: de twee delen worden dan tegelijkertijd 
geauditeerd het daaropvolgende keer. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operatoren om aan de OCI / het FAVV te melden  

- voor welke “product(groep) – land”-combinaties de exportvoorwaarden dienen 
geauditeerd te worden; 

- welke activiteiten door de audit gedekt moeten worden (voornamelijk belangrijk 
voor een uitsnijderij die niet als vrieshuis geregistreerd is, maar de producten 
wel invriest met het oog op mogelijk export naar China. 

 
 
Opgelet! 
De modaliteiten van de Generieke module GM1 “Export naar derde landen” 
(2020/1278/PCCB), gepubliceerd op de website van het FAVV, zijn van toepassing, 
behalve die betreffende de overgangsperiode (punt 6.5 van de Module), gezien de 
validatie van het ACS EN van het deel Export ervan vereist zijn vóór het indienen 
van een erkenningsaanvraag voor export van varkensvlees naar China. 
 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om een onderbreking van de validatie 
van zijn ACS en / of zijn exportprocedure specifiek voor China te melden aan alle 
partijen betrokken bij certificatie naar China (LCE, operatoren die tot dezelfde 
groeperingen behoren, enz.). De operator moet kunnen bewijzen dat hij deze 
informatie wel degelijk aan alle betrokken partijen gecommuniceerd heeft. 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/autocontrole/export/
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V. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Het geëxporteerde vlees moet voldoen aan de voorwaarden die beschreven zijn in het 
BE-CN protocol, het MoU en de relevante Chinese regelgeving (namelijk GB12694, 
GB 14881 en GB 20094). 
 
Oorsprong van de varkens 
 
Het naar China uitgevoerde varkensvlees (inclusief de “eetbare slachtproducten”) 
moet afkomstig zijn van varkens die in België geboren, opgekweekt, vetmest en 
geslacht zijn. 
Bovendien moeten de varkens afkomstig zijn van bedrijven: 

- waar geen geval van miltvuur, varkensbrucellose, ziekte van Aujeszky, 
atrofische rhinitis, tuberculose of trichinose werd geïdentificeerd in de laatste 12 
maanden; 

- waar geen klinisch geval van PRRS (porcine reproductive en respiratory 
syndrome) werd waargenomen in de laatste 12 maanden; 

- die niet onderworpen zijn aan sanitaire beperkingsmaatregelen en niet gelegen 
zijn in een toezichtsgebied, naar aanleiding van aangifteplichtige 
varkensziekten. 

 
Het voldoen aan deze eisen kan worden gegeven aan de hand van het VKI-document, 
en moet gecontroleerd worden in het slachthuis. De doorstroming van deze informatie 
door de productieketen kan worden gedaan door middel van pre-attestatie op het 
handlesdocument (zie punt VIII. van deze instructie). 
 
Het voldoen aan de eis inzake de oorsprong van de dieren moet worden gecontroleerd 
door de OCI / het FAVV tijdens de audit van het ACS en door de certificerende agent 
tijdens certificatie. 
 
Om het voldoen aan deze eisen te garanderen, moet de controle uitgevoerd door de 
OCI’s / het FAVV nagaan  

- dat de exportprocedure specifiek voor China uitgeschreven werd 
overeenkomstig de eisen vermeld in het Born and Raised-protocol,  

- dat de implementatie van deze procedure correct wordt gecontroleerd aan de 
hand van het document “Segregation program”. 

 
Om het voldoen aan deze eisen te garanderen, moet de controle uitgevoerd door de 
certificerende agent nagaan dat: 

- de VKI-documenten aangeven dat de varkens voldoen aan de eisen voor China, 
indien de uitvoer vanuit een slachthuis plaatsvindt; 

- de pre-attestatie voor China wel degelijk vermeld is op de handelsdocumenten 
indien de uitvoer vanuit een uitsnijderij of een koelhuis plaatsvindt. 
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Kanalisatie binnen de inrichting van producten die in aanmerking komen voor export 
naar China 
 
Vlees (eetbare slachtproducten inbegrepen) uitgevoerd naar China moet voldoen aan 
een kanalisatiesysteem binnen het bedrijf zelf. Dat wil zeggen dat producten die in 
aanmerking komen voor export naar China gescheiden moeten worden gehouden in 
de inrichting van producten waarvoor dit niet het geval is. 
 
In de praktijk houdt dit in dat het volgende gegarandeerd moet kunnen worden: 

- de scheiding van het productieproces (slachten, versnijden) in tijd (vb. 
Chinawaardige slachtdagen) of ruimte (vb. aparte productielijnen) van de 
producten die in aanmerking komen voor export naar China en van de 
producten die niet in aanmerking komen; 

- de scheiding van opslag van de producten die in aanmerking komen voor export 
naar China en van de producten die niet in aanmerking komen (een visuele 
aanduiding van de zone met China waardige producten voldoet); 

- de absolute scheiding in de gehele keten tussen rund en varken, in tijd of ruimte 
voor het productieproces (slachten, versnijden) en in ruimte voor het opslaan 
(het gebruiken van aparte koelcellen voor varkensproducten en rundproducten 
voldoet). 

 
Het voldoen aan deze eis kan door de productieketen worden gecommuniceerd door 
middel van pre-attestatie op het handlesdocument (zie punt VIII. van deze instructie). 
 
Het voldoen aan deze eis moet worden gecontroleerd door de OCI / het FAVV tijdens 
de audit van het ACS. Tijdens de controle uitgevoerd door de OCI’s / het FAVV moet 
nagegaan worden: 

- of de exportprocedure specifiek voor China werd uitgeschreven overeenkomstig 
de eisen vermeld in het Born and Raised protocol; 

- of de praktische implementatie ervan in de inrichting correct wordt uitgevoerd. 
 
 
Kanalisatie tussen inrichtingen van producten die in aanmerking komen voor export 
naar China en groeperingen 
 
Het naar China uitgevoerde varkensvlees (inclusief de “eetbare slachtproducten”) dient 
te voldoen aan een kanalisatiesysteem tussen inrichtingen. Dat wil zeggen dat het 
vlees uitgevoerd vanuit een bepaalde inrichting stroomopwaarts enkel in inrichtingen 
mag geweest zijn die: 

- opgelijst zijn door China, 
- over de nodige erkenning beschikken voor de uitvoer van de categorie van 

producten die uitgevoerd worden. 
De lijst met bedrijven erkend voor export naar China (met vermelding van de 
toegelaten productcategorieën) is gepubliceerd op de website van het FAVV. 
 
Het uitgevoerde varkensvlees (inclusief de “eetbare slachtproducten”) moet 
geproduceerd worden volgens een van de bestaande groeperingen (opvolging van 
slachthuis - uitsnijderij - koelhuis). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
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In het specifieke geval van producten die ingevroren worden in een uitsnijderij die over 
voldoende infrastructuur beschikt om haar producten overeenkomstig de Chinese 
eisen in te vriezen, kan de uitvoer naar China enkel plaatsvinden vanuit deze 
uitsnijderij wanneer deze ook in de gesloten lijst van vrieshuizen opgenomen is, en 
indien de bestaande productiegroepering deze inrichting als uitsnijderij en als koelhuis 
vermeldt.  
In alle andere gevallen, moeten de producten eerst verstuurd worden naar een 
geregistreerd vrieshuis, vooraleer ze gecertificeerd en uitgevoerd mogen worden, en 
mag de uitsnijderij niet als “cold store” op het certificaat vermeld worden zelfs als de 
producten daar ingevroren werden. 
De lijst met de bestaande (en dus toegelaten) groeperingen is beschikbaar op de 
website van het FAVV. 
 
Het voldoen aan deze eis moet worden gecontroleerd door de OCI / het FAVV tijdens 
de audit van het ACS en door de certificerende agent tijdens certificatie. 
 
Om het voldoen aan deze eis te garanderen, moet de controle van de OCI’s / het FAVV 
nagaan:  

- dat de exportprocedure specifiek voor China: 
o uitgeschreven werd overeenkomstig de eisen vermeld in het Born and 

Raised protocol, en gecontroleerd wordt aan de hand van het document 
“Segregation program” en het document “Daily checklist”; 

o de groepering(en) vermeldt waarin de operator opgenomen is; 
o de aanpak beschrijft die door de operator gevolgd zal worden wanneer 

hij de groepering(en), waarin hij opgenomen is, wil wijzigen. 
- dat de traceerbaarheid tussen inrichtingen van de producten die in aanmerking 

komen voor export naar China correct toegepast wordt (correcte controle van 
de VKI’s, correcte toepassing van de pre-attestatie,…). 

 
Om het voldoen aan deze eis te garanderen, moet de controle van de certificerende 
agent nagaan dat: 

- de inrichtingen, die vermeld zijn in punt 2 van het certificaat, tot dezelfde 
groepering behoren; 

- in geval van export van eetbare slachtproducten, alle inrichtingen 
stroomopwaarts van de exporterende inrichting erkend zijn voor de export van 
de uitgevoerde eetbare slachtproducten. 

 
 
Chinese eisen inzake infrastructuur en productieproces 
 
Deze eisen zijn uitgelegd in de relevante Chinese regelgeving (GB 12694, GB 14881 
en GB 20094). Deze eisen zijn, in grote lijnen, gelijkaardig aan deze vermeld in de 
Europese regelgeving (verordeningen (EG) nr. 852/2004 en 853/2004). 
 
Enkele verschillen zijn echter van toepassing, en de operator moet kunnen garanderen 
dat hij voldoet aan de Chinese eisen voor wat betreft deze verschillen. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/china/varken/
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Het voldoen aan deze eisen kan door de productieketen worden gecommuniceerd 
door middel van pre-attestatie op het handlesdocument (zie punt VIII. van deze 
instructie). 
 

A. Eisen inzake verlichting 
 
Deze eisen worden namelijk beschreven in punt 7.1.10 van GB 20094.  
 
De intensiteit van de verlichting is afhankelijk van de activiteit in de verlichte zone: 

- inspectiezones ante mortem: ≥ 220 Lux; 
- inspectiezones post mortem: ≥ 540 Lux; 
- productiezones: ≥ 220 Lux; 
- gangen en andere plaatsen: ≥ 110 Lux. 

 
Het voldoen aan deze eis moet worden gecontroleerd door de OCI / het FAVV tijdens 
de audit van het ACS. De operatoren, of ze al opgelijst zijn, of een erkenningsaanvraag 
ingediend hebben maar nog niet opgelijst zijn, moeten te allen tijde aan deze eis 
voldoen. 
 

B. Eisen inzake temperaturen (vers vlees en eetbare slachtproducten) 
 
Deze eisen worden namelijk beschreven in punt 8.5 van GB 20094 en in punten 4.3.1, 
5.7.3 en 7.6 van GB 12694. 
 
De van toepassing zijnde omgevingstemperaturen zijn afhankelijk de activiteit in de 
ruimte: 

- frigos: 0-4°C; 
- uitsnijdingruimte: < 12°C; 
- snelvriezer: < -28°C; 
- opslagvriezer: < -18°C. 

 
De omgevingstemperaturen moeten dus wordt vastgelegd rekening houdend met 
bovenvermelde limieten, en de alarmen die een overschrijding van deze temperaturen 
aangeven, moeten dusdanig geregeld worden dat rekening gehouden wordt met een 
foutmarge. 
 
De producttemperaturen zijn afhankelijk van de type producten. 

- De karkassen moeten, onmiddellijk nadat ze verkregen zijn, tot een temperatuur 
van maximum 7°C gekoeld worden vóór verdere verwerking (versnijden, 
verpakken of verzenden naar een andere inrichting). 

- De eetbare slachtproducten moeten, nadat ze verkregen zijn, tot een 
temperatuur van maximum 3°C gekoeld worden. 

o De eetbare slachtproducten van het rode organenpakket mogen echter, 
onmiddellijk nadat ze verkregen zijn, in een aparte ruimte slachtwarm 
van elkaar gescheiden worden en gesorteerd worden, voordat het 
koelproces begint. 

o Indien een koelproces van het rode organenpakket gestart wordt, dan 
moet deze doorgezet worden totdat een temperatuur van maximum 3°C 
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bereikt is, vóór verdere verwerking (versnijden, sorteren, verpakken of 
verzenden naar een andere inrichting). 

 
Dit houdt in dat karkassen die onder warm transport vervoerd werden, niet in 
aanmerking komen voor China, en dat er een controle van de temperatuur bij de 
ontvangst van de goederen moet gebeuren in losstaande uitsnijderijen en koelhuizen 
(voor zover invriezen in deze koelhuizen gebeurt) om te controleren of de grondstoffen/ 
producten geschikt zijn voor China of ze gedeclasseerd moeten worden (geen 
afwijking mogelijk voor de temperatuur). 
Het is de Chinese classificatie van het product die belangrijk is voor wat betreft het 
vastleggen van de van toepassing zijnde temperatuurnorm (voorbeeld: voor de koppen 
die nog hangend aan de karkas ontvangen worden, is 7°C van toepassing, voor 
koppen die al afgesneden van de karkas ontvangen worden, is 3°C van toepassing).  
 
De bevroren producten moeten op zodanige wijze snel ingevroren worden dat een 
kerntemperatuur van minstens -15°C bereikt wordt binnen een termijn van 48 uren, 
voordat ze in de opslagvriezer worden geplaatst. 
Het productieproces moet kunnen garanderen dat er aan deze eis wordt voldaan. 
 
Het voldoen aan deze eis moet worden gecontroleerd door de OCI / het FAVV tijdens 
de audit van het ACS.  

- Operatoren die al geregistreerd zijn door China moeten er te allen tijde aan 
voldoen. 

- Operatoren die een erkenningsaanvraag hebben ingediend maar nog niet 
geregistreerd zijn door China, moeten kunnen aantonen dat ze er aan kunnen 
voldoen. 

 
Deze verificatie door de OCI / het FAVV kan onder andere het volgende omvatten: 

- een controle van de temperaturen van de verschillende ruimtes, van de 
monitoring ervan door de operator, en van de correctieve en preventieve 
maatregelen genomen door de operator in geval van overschrijding van de 
vastgestelde limieten; 

- een controle van de kerntemperatuur van de producten, van de monitoring 
ervan door de operator, en van de correctieve en preventieve maatregelen 
ondernomen door de operator in geval van overschrijding van de vastgestelde 
limieten; 

- een controle van de validatie van de productieprocessen (namelijk deze met 
betrekking tot het koelproces); 

- een controle van de traceerbaarheid van de operator,  
o interne traceerbaarheid om na te gaan of de finale producten afkomstig 

zijn van grondstoffen die in aanmerking komen voor China voor wat 
betreft de temperatuur; 

o traceerbaarheid van inkomende producten, om na te gaan dat de 
grondstoffen enkel afkomstig zijn uit inrichtingen waarvan men weet dat 
ze effectief grondstoffen aan de gevraagde temperaturen kunnen / 
mogen leveren. 
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Gerichte controles, bij een individuele operator of over een productiegroepering heen, 
kunnen worden uitgevoerd door het FAVV, onafhankelijk van deze uitgevoerd in het 
kader van de audits. 
 

C. Eisen inzake infrastructuur met betrekking tot het invriezen van producten 
 
Bedrijven die als koelhuis zijn geregistreerd of uitsnijderijen die beschikken over de 
voldoende infrastructuur om hun producten overeenkomstig de Chinese eisen in te 
vriezen, moeten beschikken over twee types vriescellen: 

- een shock-freezer waar het invriesproces plaatsvindt wordt, 
- een opslag-freezer voor de opslag van reeds bevroren producten. 

Deze vriezers moeten bovendien voldoen aan de omgevingstemperatuurcriteria 
vermeld onder punt B. 
 
Het invriesproces mag enkel gebeuren worden in inrichtingen  

- die voldoen aan deze criteria; 
- die beschikken over een exportprocedure voor China waarin het vriesproces 

beschreven is, en deze gevalideerd is door de OCI. 
 

D. Eisen inzake infrastructuur met betrekking tot de productie van eetbare 
slachtafvallen 

 
Deze eisen worden namelijk beschreven in punt 4.1.5 van GB 12694. 
 
De ruimtes bestemd voor de verwerking van de eetbare slachtproducten moeten 
duidelijk afgebakend zijn en gescheiden zijn van de andere ruimtes (bijvoorbeeld: door 
middel van een wand, in een afzonderlijk lokaal,…), en moeten een voldoende grote 
oppervlakte hebben rekening houdend met de slacht- en/of verwerkingscapaciteit van 
de inrichting. 
 
De ruimtes bestemd voor de verwerking van de eetbare slachtproducten moeten 
zodanig geplaatst zijn dat kruiscontaminatie vermeden wordt: de ruimtes bestemd voor 
de verwerking van de verschillende eetbare slachtproducten (rode slachtproducten / 
witte slachtproducten / andere slachtproducten) moeten gescheiden zijn en de flows 
van producten / werknemers moeten kruiscontaminatie vermijden). 
 
Het voldoen aan deze eis moet worden gecontroleerd door de OCI / het FAVV tijdens 
de audit van het ACS. De operatoren, of ze al opgelijst zijn, of een erkenningsaanvraag 
ingediend hebben maar nog niet opgelijst zijn, moeten te allen tijde aan deze eis 
voldoen. 
Deze verificatie kan onder andere het volgende omvatten: 

- een controle van de inrichting van de verschillende ruimtes, en de correcte 
identificatie ervan op de lay-out van de inrichting; 

- een controle van de producten / personeel / afval flows om te verifiëren dat ze 
geen bron zijn van kruiscontaminatie. 
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Monitoring van de eetbare slachtproducten 
 
China besteedt een bijzondere aandacht aan eetbare slachtproducten. De inrichtingen 
die erkend zijn voor de uitvoer van eetbare slachtproducten en de inrichtingen die een 
erkenningsaanvraag indienen voor de uitvoer van eetbare slachtproducten moeten 
een specifieke monitoring op deze producten uitvoeren in het kader van hun ACS, 
volgens de bepalingen vermeld in de China-instructie voor eetbare slachtproducten.  
 
Voor wat betreft de inrichtingen die een erkenningsaanvraag indienen, moet deze 
monitoring al minstens twee maanden lopen op het moment van het indienen van de 
erkenningsaanvraag, zodat hun effectiviteit om aan de Chinese eisen te voldoen, 
geverifieerd kan worden op het moment van de beoordeling van hun 
erkenningsaanvraag.  
 
De resultaten van deze monitoring worden ter beschikking gesteld van de Chinese 
autoriteiten, via een webapplicatie die door FEBEV werd uitgewerkt. De operator blijft 
verantwoordelijk voor de resultaten, voor het notificeren van non-conformiteiten aan 
het FAVV, en voor het uitwerken en documenteren van correctieve maatregelen bij 
non-conforme resultaten 
 
Het voldoen aan deze eis kan door de productieketen worden gecommuniceerd door 
middel van pre-attestatie op het handlesdocument (zie punt VIII. van deze instructie). 
 
Het voldoen aan deze eis moet worden gecontroleerd door de OCI / het FAVV tijdens 
de audit van het ACS. Deze verificatie kan namelijk uitgevoerd worden door het 
controleren dat: 

- de exportprocedure specifiek voor China werd uitgeschreven overeenkomstig 
de eisen die vermeld zijn in de China instructie voor eetbare slachtproducten en 
het MoU; 

- een monitoring effectief wordt uitgevoerd volgens de modaliteiten beschreven 
in de China instructie voor eetbare slachtproducten; 

- correctieve maatregelen worden genomen en gedocumenteerd in geval van 
non-conforme resultaten en dat deze leiden tot het oplossen van het probleem. 

 
Deze monitoring is complementair aan de monitoring van eetbare slachtproducten die 
door het FAVV wordt uitgevoerd in het kader van zijn controleplan. De operator blijft 
tevens verantwoordelijk voor het toepassen van corrigerende en preventieve 
maatregelen in geval van niet-conforme resultaten verkregen bij de monitoring van 
eetbare slachtproducten die door het FAVV wordt uitgevoerd in het kader van zijn 
controleplan, en voor het documenteren van deze corrigerende / preventieve 
maatregelen. 
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VI. SPECIFITEITEN INZAKE HET CERTIFICEREN 
 
Beveiligd papier 
 
Het exportcertificaat dient te worden afgedrukt op beveiligd draagpapier. De 
bedrijfsverantwoordelijke dient dit draagpapier aan te schaffen bij het FAVV en de 
verdeling ervan gebeurt via de LCE’s (volgens de dienstinstructies). 
 
 
Lijst van certificerende agenten 
 
Per inrichting erkend voor de export naar de Volksrepubliek China zijn er aangeduide 
certificerende agenten. Alleen de aangeduide certificerende agenten mogen 
certificeren! 
Elke wijziging van deze lijst mag in de praktijk pas geïmplementeerd worden eens de 
aangepaste lijst aan de Chinese overheid werd overgemaakt en deze de lijst 
gevalideerd hebben. 
 
 
Verzegeling van de zending 
 
De definitief voor de Volksrepubliek China bestemde zending moet verzegeld worden 
en het zegelnummer moet op het certificaat vermeld worden. De zending moet dus op 
de plaats van certificering in de container gezet worden en de verzegeling gebeurt 
hetzij met een douanezegel (al dan niet volgens de vereenvoudigde procedure 
toegekend aan de betrokken operator door de douanediensten) hetzij met een 
degelijke bedrijfszegel dat pas mag verwijderd worden na aankomst op het Chinese 
grondgebied. De zegelnummers hoeven geen volgnummers te zijn.  
 
De operator moet ervoor zorgen de juiste overeenkomsten te hebben met de 
douanediensten, opdat de zegels niet door deze bij uitklaring hoeven verbroken te 
worden, omdat dit problemen kan opleveren bij aankomst, die niet door het FAVV 
kunnen verholpen worden. 
 
De zegel moet dus niet per se een FAVV-zegel zijn, maar de zending moet wel in 
aanwezigheid van een FAVV-certificeerder verzegeld worden, aangezien het 
zegelnummer moet vermeld worden op het certificaat. 
 
 
Nummer dat moet worden aangebracht op de uitgevoerde producten 
 
De uitgevoerde producten moeten het Chinese registratienummer dragen van 
alle operatoren die betrokken zijn bij de productie en verwerking van de 
producten, inclusief de koelhuizen (zie artikel 30 van Decreet nr. 249 van de 
GACC). 
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Het nummer moet worden aangebracht op de kleinste verpakking bestemd voor 
individuele verkoop aan de consument, en op de buitenverpakking indien er een 
is. 
 
De Chinese overheid aanvaardt nog tijdelijk dat het erkennings- / 
toelatingsnummer van de inrichting op de producten wordt aangebracht in 
plaats van de Chinese registratienummer. Operators worden echter sterk 
aangeraden om hun procedures snel aan te passen, aangezien op termijn alleen 
het Chinese registratienummer nog zal worden aanvaard. 
 
 
Prenotificatie naar de volksrepubliek China 
 
Er is een systeem van prenotificatie vereist.  
 
!!Opgelet!!: 
De operator dient de certificerende agent bij de certificatie op de hoogte te stellen 
indien een prenotificatie is vereist: dit valt onder de volledige verantwoordelijkheid van 
de operator. Het ontbreken van een prenotificatie leidt tot blokkering van de zending 
aan de Chinese grens met ook bijkomende kosten voor de tussenkomst van het FAVV 
tot gevolg, overeenkomstig het KB van 10/11/2005 (betreffende retributies bepaald bij 
artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) art. 2, 7° en bijlage 1 II. 
 
De operator is verantwoordelijk voor het correct opstellen van de prenotificatie, en 
moet de onderstaande werkwijze strikt volgen. 
 
De prenotificatie dient te gebeuren per certificatiemissie aan de hand van de Excel-
tabel in het prenotificatiedocument (EX.VTP.CN.prenotif.01) beschikbaar op de 
website van het FAVV. 

- De Excel-tabel in het prenotificatiedocument dient door de operator op de PC 
van de inrichting te worden ingevuld, tijdens de FAVV-missie voor certificatie.  
De gegevens vermeld in de Excel-tabel op het prenotificatiedocument dienen 
identiek te zijn aan de gegevens zoals vermeld op het certificaat. Er moet een 
lijn ingevuld worden per certificaat dat afgeleverd wordt tijdens de missie. 
Gelieve niet te vergeten dat de certificerende agent aangeduid dient te zijn voor 
deze inrichting en dit erkenningsnummer.  

- Het ingevulde prenotificatiedocument dient bewaard te worden onder volgende 
naam: “CN_Datum van certificering (YYYY-MM-DD)_LCE_nummer 
certificeerder”. 
Bijvoorbeeld, de naam van een prenotificatiedocument waarvoor een certificaat 
door DMO met identificatienummer 5486 uit WVL op 02/08/2013 werd 
gecertificeerd is dan: “CN_2013-08-02_WVL_5486”. 

 
Opgelet! Documenten die niet de naam dragen zoals hierboven beschreven 
zullen niet verder behandeld worden. 
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- Na het vervolledigen van het prenotificatiedocument, verstuurt de operator dit 
document naar het FAVV-e-mailadres van de certificerende agent. 

- Na controle en validatie van de gegevens door de certificerende agent stuurt hij 
deze gegevens via zijn FAVV e-mailadres door naar het generieke mailadres 
(export.lce@favv.be) van de desbetreffende LCE. 

- Deze gegevens worden vervolgens doorgestuurd, via de LCE, naar het 
Hoofdbestuur, DG Controle dienst Import – Export, zodat voor de verdere 
afhandeling van de prenotificatie kan worden gezorgd. 

 
 
 
VII. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Punt 2: controleren dat de verschillende inrichtingen die vermeld zijn tot dezelfde 
groepering behoren. 
 
Punt 4: deze verklaring mag worden ondertekend indien de geëxporteerde producten 
aan alle sanitaire eisen voldoen die vermeld zijn in de verschillende artikelen van het 
BE-CN protocol beschikbaar op de website van het FAVV.  
 
BE-CN protocol, Artikel 3: deze eis mag worden gegarandeerd op basis van de 
sanitaire toestand van België voor wat betreft mond- en klauwzeer, klassieke 
varkenspest, Afrikaanse varkenspest, vesiculaire varkensziekte en Teschenziekte. De 
vrijheid van België ten opzichte van deze ziekten moet worden gecontroleerd wanneer 
er gecertificeerd wordt. Hierbij kan de website van het FAVV of de OIE geraadpleegd 
worden. 
 
BE-CN protocol, Artikel 4: de eis mag worden gegarandeerd op basis van het voldoen 
aan de voorwaarden inzake de oorsprong van de varkens, die vermeld zijn in deze 
instructie. 
De certificerende agent controleert de pre-attestaties op het handelsdocument. De 
operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
BE-CN protocol, Artikel 5: deze eis mag worden gegarandeerd op basis van het 
voldoen aan de kanalisatie- en productiefilièrevoorwaarden die vermeld zijn in deze 
instructie.  

- De certificerende agent controleert dat de exporterende inrichting en de 
inrichtingen stroomopwaarts ervan, wel degelijk opgenomen zijn in de gesloten 
lijst, voor de categorie van producten die geëxporteerd worden (zie FAVV-
website).  

- De certificerende agent controleert dat de verschillende inrichtingen die in punt 
2 van het certificaat vermeld zijn samen een van de goedgekeurde 
groeperingen vormen (zie FAVV-website).  

 
BE-CN protocol, Artikels 6a tot en met 6e: deze eis mag worden gegarandeerd op 
basis van de Europese regelgeving. 
 

mailto:export.lce@favv.be
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/productendierlijkeoorsprong/_documents/protocolchine07042009ENG.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/china/varken/
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BE-CN protocol, Artikel 7: deze eis mag worden gegarandeerd op basis van de 
procedure specifiek voor China, uitgeschreven door de operator, opgenomen in zijn 
ACS en gevalideerd door een OCI. 
 
BE-CN protocol, Artikel 8: deze eis mag worden gegarandeerd indien 

- het verpakkingsmateriaal schoon en nieuw is, 
- tenminste de volgende vermeldingen op de buitenverpakking (vb. kartonnen 

doos) staan: 
• de naam van het product, 
• het gewicht van het product, 
• de naam/adres/erkenningsnummer van het slachthuis, de uitsnijderij en 

het koelhuis (indien van toepassing), dus van alle inrichtingen waar het 
product heeft verbleven voorafgaand de uitvoer ervan, 

• de opslagvoorwaarden, 
• de productiedatum, 
• de melding “Only for sale in mainland China”; 

- tenminste de volgende vermeldingen op de binnenverpakking (= onmiddellijke 
verpakking) staan: 

• de naam van het product, 
• het erkenningsnummer van het slachthuis/ uitsnijderij, 
• de melding “Only for sale in mainland China”. 

De certificerende agent kan deze eisen garanderen na controle. 
 
BE-CN protocol, Artikel 9: deze eis mag worden gegarandeerd indien  

- het verpakken, opslaan en vervoeren uitgevoerd wordt overeenkomstig de 
reglementaire hygiënevoorschriften, 

- alle voorzorgsmaatregelen getroffen werden tijdens het verpakken, opslaan en 
vervoeren om contaminatie van producten te voorkomen, 

- het niet de bedoeling is dat de verpakking wordt verwijderd of gewijzigd tijdens 
het vervoer, 

- de producten opgeslagen worden bij een kerntemperatuur van -18°C of minder, 
- de container verzegeld wordt onder toezicht van de certificerende agent en het 

zegelnummer op het gezondheidscertificaat vermeld wordt. 
De certificerende agent mag deze eisen garanderen op basis van een verklaring van 
de operator voor de drie eerste punten en na controle voor de twee laatste punten.fr 
 
BE-CN protocol, Artikel 10: deze eis mag worden gegarandeerd indien de 
certificerende agent wel degelijk is opgenomen in de lijst van aangeduide 
certificerende agenten voor de inrichting waaruit de export plaatsvindt. 
 
Punt 5: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
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VIII. 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. 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake 

- het voldoen aan de eis betreffende de oorsprong van de varkens (hetzij op basis 
van de VKI-documenten, hetzij op basis van een pre-attestatie van een 
Belgische stroomopwaarts gelegen operator),  

- het voldoen aan de eis betreffende kanalisatie binnen de inrichting (op basis 
van eigen procedures en op basis van een pre-attestatie van een Belgische 
stroomopwaarts gelegen operator), 

- het voldoen aan de eis betreffende de infrastructuur en de productieprocessen 
(op basis van eigen procedures en op basis van een pre-attestatie van een 
Belgische stroomopwaarts gelegen operator), 

- het voldoen aan de eis betreffende de monitoring voor eetbare slachtproducten 
– indien van toepassing (op basis van eigen monitoring en op basis van een 
pre-attestatie van een Belgische stroomopwaarts gelegen operator), 

dan kan hij het vlees / de eetbare slachtproducten pre-attesteren voor China. 
 
De pre-attestatie mag enkel verschaft worden door inrichtingen die vermeld worden op 
de gesloten lijst en wordt op de volgende wijze door de verantwoordelijke van de 
inrichting vermeld op het handelsdocument: 
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: CN  
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 
Een operator waarvan het ACS geschorst is (hetzij het algemene ACS of de 
exportprocedure specifiek voor China), mag geen pre-attesten afleveren gedurende 
zijn schorsing. Bovendien, wanneer de schorsing opgeheven is, mag de operator geen 
pre-attestaties afleveren voor het vlees dat gedurende de schorsing geproduceerd 
werd. Het FAVV zal controles at random uitvoeren om de naleving van deze eis te 
controleren, zowel bij operatoren waarvan het ACS geschorst is als bij operatoren die 
deel uitmaken van dezelfde groeperingen als de geschorste operator. 
 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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