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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving  GN-code Land 
Rundvlees  0201 

0202 
Cuba 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
FAVV code Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.CU.06.02 
 

Veterinaire certificaat voor de uitvoer van vlees van 
als huisdier gehouden runderen 

4 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor de uitvoer naar Cuba 
 
België beschikt over een ‘landerkenning’. Elke inrichting die overeenkomstig de 
Europese regelgeving erkend is voor het produceren van rundvlees mag dan ook naar 
Cuba uitvoeren. 
 
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 
 
Het vlees moet gedurende het ganse productieproces in erkende inrichtingen geweest 
zijn die in België gevestigd zijn. 
 
 
Land van oorsprong van de runderen 
 
De runderen, waarvan het vlees afkomstig is, moeten geboren en gekweekt zijn in 
België of in een andere goedgekeurd EU-lidstaat door de Cubaanse overheid voor de 
export van rundvlees naar Cuba. De Cubaanse overheid heeft tot nu toe geen lijst van 
andere lidstaten goedgekeurd voor de export van rundvlees: de runderen mogen dus 
enkel in België geboren en gekweekt zijn.  
 
De informatie inzake de oorsprong van de dieren dient op het niveau van het slachthuis 
nagegaan te worden, in Sanitel. Voor het vlees dat naar een uitsnijderij of een koelhuis 
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verstuurd wordt, wordt deze informatie inzake het land van oorsprong 
gecommuniceerd aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie 
punt VI. van deze instructie). 
 
 
Sanitair statuut van de bedrijven van herkomst 
 
De runderen, waarvan het vlees voortkomt, moeten afkomstig zijn van bedrijven die 
vrij zijn van tuberculose en brucellose. 
 
De informatie inzake het sanitaire statuut van de bedrijven van herkomst van de dieren 
dient op het niveau van de slachthuis nagegaan te worden, in Sanitel. Voor het vlees 
dat naar een uitsnijderij of een koelhuis verstuurd wordt, wordt deze informatie inzake 
het sanitaire statuut van de bedrijven van herkomst van de dieren gecommuniceerd 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze 
instructie). 
 
 
Zegel 
 
De zending moet verzegeld worden met een zegel van het FAVV en/of met een 
zegel van de operator, op voorwaarde dat dit laatste onder toezicht van de 
certificeerder is aangebracht. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 1.1: gegevens met betrekking tot de inrichting / de trader die de producten 
uitvoert invullen. 
 
Punt 1.5: gegevens met betrekking tot de inrichting / de trader die de producten 
invoert invullen. 
 
Punt 1.9: gegevens met betrekking tot de inrichting van waaruit de producten 
worden verzonden invullen. 
 
Punt 1.10: gegevens met betrekking tot de fysieke plaats waarnaar de goederen 
worden verzonden invullen. 
 
Punt 1.11: gegevens met betrekking tot de fysieke plaats van waaruit de 
goederen worden verzonden invullen (dit kan bijvoorbeeld een productie-
inrichting of een koelhuis zijn). 
 
Punt 1.20: de certificeerder moet het zegelnummer van het FAVV en/of de 
operator noteren, nadat hij persoonlijk toezicht heeft gehouden op de 
verzegeling. 
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Punten 1.24 tot 1.27: de certificeerder moet deze punten controleren. De informatie 
met betrekking tot de uitvoerende inrichting en de voorafgaande inrichtingen moeten 
gespecificeerd worden. Al deze inrichtingen moeten in België gevestigd zijn. 
 
Punten 2 en 3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving. 
 
Punt 4.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus 
in België op de website van het FAVV. 
 
Punt 4.2: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover dat de inrichtingen die 
in de punten 1.24 en 1.27 vermeld zijn erkend zijn en dat ze in België gevestigd 
zijn. 
 
Punt 4.3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 4.4: de runderen, waarvan het vlees afkomstig is, moeten in België geboren en 
gekweekt zijn en van bedrijven die vrij zijn van brucellose en tuberculose moeten 
afkomstig zijn.  
De oorsprong van de runderen dient te worden gecontroleerd op basis van: 

- de paspoorten van de runderen indien de uitvoer vanuit een slachthuis 
gebeurt,  

- de pre-attestatie op het handelsdocument indien de uitvoer vanuit een 
uitsnijderij of een koelhuis gebeurt.  

Het tuberculose- en brucellosevrije statuut van het bedrijf van herkomst van de 
runderen dient te worden gecontroleerd op basis van: 

- het sanitaire statuut van de bedrijven in Sanitel indien de uitvoer vanuit een 
slachthuis gebeurt,  

- de pre-attestatie op het handelsdocument indien de uitvoer vanuit een 
uitsnijderij of een koelhuis gebeurt.  

De operator dient de nodige bewijzen voor te leggen. 
 
Punt 4.5: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 4.6: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 
 
Punt 4.7: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE ET PRE-CERTIFICERING 
 
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. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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Pre-attestatie 
 
Voor zover dat een Belgische operator beschikt over de relevante informatie 
betreffende het voldoen aan de specifieke eisen met betrekking tot: 

- het land van oorsprong van de runderen 
- het statuut van het bedrijf van herkomst van de runderen, 

dan kan hij het rundvlees naar Cuba pre-attesteren. 
 
Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het 
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting: 
 
 
Het vlees voldoet aan de voorwaarden gesteld door: CU 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
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