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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Pluimveevleesproducten 1601 
1602 

 Cuba 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Type certificaat Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.CU.02.01 Gezondheidscertificaat voor de export van worsten en 

andere gevogeltevleesproducten naar Cuba 
3 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 
pluimveevleesproducten mag dan ook exporteren naar Cuba. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of een 
importvergunning nodig is, en erover te beschikken indien dit het geval is. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Kanalisatie van het vlees 
 
De producten moeten op elk moment in inrichtingen erkend door de Cubaanse 
overheid zijn geweest. 
 
Frankrijk, Nederland en Spanje beschikken, net zoals België, over een 
‘landerkenning’. 

- De uitgevoerde producten en het vlees waarvan ze zijn afgeleid mogen 
dus verkregen zijn in inrichtingen gevestigd in België, Frankrijk, 
Nederland en Spanje. 

- Het exporterende bedrijf moet in België gevestigd zijn. 
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V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punt 2: de certificerende agent moet dit punt controleren. De informatie met 
betrekking tot de exporterende inrichting en de voorafgaande inrichtingen moeten 
gespecificeerd worden. 
Inrichtingen stroomopwaarts van de exporterende inrichting mogen alleen 
Belgisch, Frans, Nederlands of Spaans zijn. 
 
Punten 4.1 tot en met 4.4: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving. 
 
Punt 4.5: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punt 4.6: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de dierziekte 
status van België voor aviaire influenza en de ziekte van Newcastle op de website 
van het FAVV. 
 
Punt 4.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punten 4.9 en 4.10: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving. 
 
Punt 4.11: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van de 
resultaten van het controleplan. 
 
Punten 4.12 en 4.13: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/

