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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Pluimveevlees 
Pluimveeseparatorvlees 

0207 
020890 

 Cuba 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 

Type certificaat   Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.CU.01.02 Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- 

en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek 
Cuba 

4 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Cuba 
 
België beschikt over een ‘landerkenning’. Elke inrichting die overeenkomstig 
de Europese regelgeving erkend is voor het produceren van pluimveevlees of 
pluimveeseparatorvlees mag dan ook exporteren naar Cuba. 
 
Het blijft de verantwoordelijk van de operator om na te gaan of een 
invoervergunning al dan niet noodzakelijk is, en om erover te beschikken 
indien nodig. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Land van oorsprong van het pluimvee en het vlees 
 
Het uitgevoerde vlees moet worden geproduceerd 

- in België of in een andere EU-lidstaat goedgekeurd door de Cubaanse 
overheid voor de export van pluimveevlees naar Cuba  

- van pluimvee geboren en gekweekt in België of in een andere EU-lidstaat 
goedgekeurd door de Cubaanse overheid voor de export van pluimveevlees 
naar Cuba.  

 
Frankrijk, Nederland en Spanje zijn de andere lidstaten goedgekeurd voor de export 
van pluimveevlees naar Cuba: het vlees en het pluimvee waarvan het wordt afgeleid 
mogen dus ook uit deze landen afkomstig zijn.  
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Voor vlees afkomstig van pluimvee geslacht in België is de informatie inzake het land 
van geboorte en van kweek van het pluimvee aanwezig op het VKI-document. 

- Het slachthuis moet controleren dat het pluimvee geslacht in België geboren 
en gekweekt is in België, Frankrijk, Nederland of Spanje. 

- Het slachthuis, en de operatoren stroomafwaarts daarvan, garanderen het 
voldoen aan deze eis verder in de keten aan de hand van een pre-attestatie 
op het handelsdocument. 

 
Voor vlees afkomstig van pluimvee geslacht en/of versneden in een andere 
lidstaat moet deze informatie worden gegeven  

- aan de hand van het handelsdocument voor zover de vermelding 
“Oorsprong: Frankrijk” of “Oorsprong: Spanje” of “Oorsprong: 
Nederland” erop vermeld is, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1337/2013; 

- aan de hand van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde 
overheid van het land waar het slachten van de dieren of de laatste 
transformatiestap (versnijden) heeft plaatsgevonden vóór het toekomen 
van het product in België (met andere woorden de Franse, Nederlandse 
of Spaanse overheid in dit specifiek geval), wanneer de boven 
gespecificeerde vermeldingen niet op het handelsdocument vermeld zijn 
of er helemaal geen vermelding op het handelsdocument vermeld is. 

 
De operator die vlees afkomstig uit een andere lidstaat ontvangt, moet zich 
ervan vergewissen dat hij over een dergelijk pre-certificaat beschikt om dit 
vlees naar Cuba te kunnen sturen of te gebruiken voor het vervaardigen van 
producten bestemd voor Cuba. 
 
Indien nodig kan de operator de informatie stroomafwaarts in de keten 
doorgeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument. 
 
 
Sanitair statuut van de bedrijven van oorsprong 
 
Het pluimvee, waarvan het vlees afkomstig is, moet afkomstig zijn van bedrijven die 
vrij zijn van hoog pathogene aviaire influenza sinds minstens een jaar, en van 
Newcastle disease sinds minstens 6 maanden. 

- Voor vlees afkomstig van pluimvee geslacht in België is de informatie inzake 
het sanitair statuut van de bedrijven aanwezig op het VKI-document. 

o Het slachthuis moet controleren dat de bedrijven vrij zijn van de 
bovenvermelde ziekten, voor de vermelde duur. 

o Het slachthuis, en de operatoren stroomafwaarts daarvan, garanderen 
het voldoen aan deze eis verder in de keten aan de hand van een pre-
attestatie op het handelsdocument. 

- Voor vlees afkomstig van pluimvee geslacht en/of versneden in een 
andere lidstaat moet deze informatie worden gegeven aan de hand van 
een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van het land 
waar het slachten van de dieren of de laatste transformatiestap 
(versnijden) heeft plaatsgevonden vóór het toekomen van het product in 
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België (met andere woorden de Franse, Nederlandse of Spaanse 
overheid in dit specifiek geval). 

o De operator die vlees afkomstig uit een andere lidstaat ontvangt, 
moet zich ervan vergewissen dat hij over een dergelijk pre-
certificaat beschikt om dit vlees naar Cuba te kunnen sturen of te 
gebruiken voor het vervaardigen van producten bestemd voor 
Cuba. 

o Indien nodig kan de operator de informatie stroomafwaarts in de 
keten doorgeven aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument. 

 
 
Pre-attestatie en pre-certificatie 
 
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie RI.AA.PA-PC inzake pre-
attestatie en pre-certificatie (gepubliceerd om de website van het FAVV, onder 
het hoofdstuk ‘Algemene documenten voor export naar derde landen’) zijn van 
toepassing. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 

A. Pre-certificering 
 
Het pre-certificaat dat afgeleverd is door de bevoegde overheid van een andere 
lidstaat moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden 
voor certificatie bestemd voor Cuba. 
 

 
The poultry meat, part of the batch with number ………………………, has been 
obtained from poultry  

- born and raised in Belgium, the Netherlands, France or Spain (1); 
- originating from holdings free from high pathogenic avian influenza 

since 1 year and free from Newcastle disease since 6 months at the time 
of slaughtering. 

 
(1) enkel nodig in het handelsdocument de verklaring « Oorsprong: Frankrijk / Spanje / 
Nederland” niet vermeldt  
 

 
B. Pre-attesteren 

 
Voor zover een operator over de relevant informatie inzake de oorsprong van 
het pluimvee (ofwel onder de vorm van VKI-documenten, ofwel onder de vorm 
van een handelsdocument met de relevante vermelding erop, ofwel onder de 
vorm van pre-attestaties afgeleverd door een Belgische operator 
stroomopwaarts gelegen, ofwel onder de vorm van pre-certificaten afgeleverd 
door de bevoegde overheid van een ander lidstaat) en het sanitair statuut van 
de herkomstbedrijven beschikt (ofwel onder de vorm van VKI-documenten, 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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ofwel onder de vorm van pre-attestaties afgeleverd door een Belgische 
operator stroomopwaarts gelegen, ofwel onder de vorm van pre-certificaten 
afgeleverd door de bevoegde overheid van een ander lidstaat), dan mag hij het 
vlees afgeleid van dat pluimvee pre-attesteren voor Cuba. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van de 
inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument. 
 

 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: CU. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 
 
 
V.  Certificeringsvoorwaarden 
 
Punt 6.1: gezien de ‘landerkenning’ kunnen alle Belgische inrichtingen die 
beschikken over een erkenning voor het vervaardigen van pluimveevlees of 
pluimveeseparatorvlees als erkend door de Cubaanse overheid beschouwd 
worden.  
 
Punt 6.2: de herkomst van het vlees en van het pluimvee, waarvan het afkomstig is, 
moet worden gecontroleerd om na te gaan dat de herkomst beperkt is tot België, 
Frankrijk, Nederland en Spanje.  
Deze garanties worden aangeleverd ofwel door VKI-documenten, ofwel door pre-
attestaties afgeleverd door Belgische operatoren, ofwel door pre-certificaten 
afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere lidstaat (FR, NL of ES), 
die naar dit lot vlees verwijzen. De operator moet de nodige bewijsstukken 
voorleggen aan de certificerende agent. 
 
Punt 6.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor aviaire influenza op de website van het FAVV. 

- België moet vrij zijn van HPAI. 
- Indien België niet vrij is van LPAI, dan mag de producerende inrichting niet 

gelegen zijn in een zone afgebakend omwille van een LPAI-uitbraak. 
 
Punt 6.4: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punt 6.5: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 6.6: deze verklaring mag worden ondertekend 

- voor wat betreft laag pathogene aviaire influenza, op basis van de Europese 
regelgeving; 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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- voor wat betreft hoog pathogene aviaire influenza en Newcastle disease, door 
de garanties worden aangeleverd ofwel door VKI-documenten, ofwel 
door pre-attestaties afgeleverd door Belgische operatoren, ofwel door 
pre-certificaten afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere 
lidstaat (FR, NL of ES), die naar dit lot vlees verwijzen. De operator moet 
de nodige bewijsstukken voorleggen aan de certificerende agent. 

 
Punten 6.7 tot en met 6.11: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving. 
 
Punt 6.12: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punten 6.13 en 6.14: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving. 
 
Punt 16.6: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De wetgeving die 
van toepassing is, is het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de 
behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling. Volgens 
de vergunningen die conform artikel 29 van deze wetgeving werden afgeleverd, 
mogen pluimveevlees en pluimveeseparatorvlees worden bestraald, zolang de 
straling aan de hand van Kobalt-60 gebeurt en de gemiddelde maximale dosis 5 kGy 
bedraagt. De operator moet de nodige bewijzen voorleggen. 
Tevens moet er worden gecontroleerd dat, indien het vlees bestraald werd, het vlees 
geëtiketteerd is conform de bepalingen die van toepassing zijn in dit geval. 


