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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Gelatine 3503 Costa Rica 

 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 

FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.CR 02 01 Gezondheidscertificaat voor de export van 

gelatine 
3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Exporterkenning voor Costa Rica 
 
De uitgevoerde gelatine moet afkomstig zijn van een productie-inrichting die in 
België gevestigd is en geregistreerd is bij de bevoegde overheid van Costa Rica. 
 
De lijst van inrichtingen die goedgekeurd zijn door Costa Rica is beschikbaar op 
de website van het FAVV.  
 
Een operator die in de gesloten lijst van inrichtingen goedgekeurd voor uitvoer 
van gelatine naar Costa Rica wenst te worden opgenomen, moet een 
erkenningsaanvraag bij zijn LCE indienen, volgens de procedure voor 
exporterkenning (zie website FAVV), aan de hand van het gepaste formulier 
(EX.VTP.exporterkenning). 
 
De exporterkenning geldt na ontvangst van de brief van DG Controle die 
bevestigt dat de inrichting op de gesloten lijst opgenomen is. 
 
Elke operator die collageen naar Costa Rica wil exporteren, moet zich tevens 
eerst registreren op het Registrelo-platform van de Costa Ricaanse overheid en 
de nodige procedures doorlopen. Het FAVV mengt zich niet in dit proces. 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Gezondheidsstatus van de landen van herkomst van de huiden van runderen/varkens 
>< Thermische behandeling 
 
In het geval van gelatine dat uitsluitend uit runder- en/of varkenshuiden is 
vervaardigd, moet de uitgevoerde gelatine: 

- HETZIJ afgeleid zijn van huiden van een land vrij van mond- en klauwzeer; 
- HETZIJ een thermische behandeling hebben ondergaan die voldoende is 

om het mond- en klauwzeervirus te inactiveren. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
https://registrelo.go.cr/cfmx/plantillas/ms/index.cfm?uri=/cfmx/home/index.cfm&errormsg
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A. Gezondheidsstatus van de landen van herkomst van de huiden van 

runderen/varkens 
 
De operator levert de certificerende agent het bewijs van het land of de landen 
van herkomst van de huiden (factuur, handelsdocument van het bedrijf dat de 
huiden heeft geproduceerd, enz.). In het geval van huiden uit landen buiten de 
Europese Unie moet het invoercertificaat worden voorgelegd. De mond-en-
klauwzeerstatus van het land/de landen moet worden gecontroleerd op de 
WOAH-website. 
 

B. Thermische behandeling 
 
De operator moet kunnen aantonen (bijvoorbeeld aan de hand van zijn 
productieproces) dat het product een thermische behandeling heeft ondergaan 
(bv. in het kader van het productieproces) bij een temperatuur van ten minste 70 
°C gedurende 30 minuten, dan wel een andere behandeling heeft ondergaan die 
de inactivering van het mond- en klauwzeervirus garandeert (bv. aan de hand 
van relevante wetenschappelijke publicatie(s)). 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 1.23: in de kolom “omschrijving van de goederen” verduidelijken of het gaat om 
gelatine van beenderen of van huiden. 
 
Punten 2.1 en 2.2: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese wetgeving. 
 
Punt 2.3: dit punt kan worden ondertekend op basis van de erkenning van de operator 
en voor zover deze is opgenomen in de lijst van inrichtingen die goedgekeurd zijn voor 
de uitvoer van gelatine naar Costa Rica. 
 
Punt 2.4: de eisen van dit punt zijn alleen van toepassing op gelatine gemaakt 
van runder- of varkenshuiden (zie de beschikbare informatie in punt 1.23). Indien 
van toepassing, moet het door de operator geleverde bewijs worden 
gecontroleerd: 

- ofwel betreft het productieproces en (in voorkomend geval) relevante 
wetenschappelijke literatuur waaruit blijkt dat het product een thermische 
behandeling heeft ondergaan die volstaat om het mond- en 
klauwzeervirus te inactiveren (zie punt IV); 

- ofwel betreft het bewijsmateriaal met betrekking tot het land of de landen 
van oorsprong van de huiden (zie punt IV). De mond-en-klauwzeerstatus 
van deze landen kan worden geverifieerd door de WOAH-website te 
raadplegen 

 
Punt 2.5: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese wetgeving. 

https://www.woah.org/en/disease/foot-and-mouth-disease/#ui-id-2
https://www.woah.org/en/disease/foot-and-mouth-disease/#ui-id-2
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Punt 2.6: dit punt moet alleen gecertificeerd worden in het geval van gelatine uit 
beenderen van runderen (zie de beschikbare informatie in punt 1.23) en moet in 
zijn geheel worden geschrapt indien dit niet het geval is. Indien van toepassing, 
kan dit punt worden ondertekend op basis van de Europese wetgeving. 
 
Punten 2.7 en 2.8: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese wetgeving. 
 
 


