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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Varkensvleesproducten 1601 
1602 

 Cuba 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Type certificaat Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.CU.04.01 Gezondheidscertificaat voor de export van worsten en 

andere varkensvleesproducten naar 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 
varkensvleesproducten 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 
 
Het vlees moet gedurende het ganse productieproces in erkende inrichtingen 
geweest zijn die in België gevestigd zijn. 
 
 
Land van oorsprong van de varkens 
 
De varkens, waarvan de varkensvleesproducten afkomstig zijn, zijn geboren en 
gekweekt in België of in een andere EU-lidstaat goedgekeurd door de Cubaanse 
overheid voor de export van varkensvlees naar Cuba. Frankrijk en Spanje zijn de 
andere lidstaten goedgekeurd voor de export van varkensvlees naar Cuba: de 
varkens mogen dus ook van deze landen afkomstig zijn.  
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Het voldoen aan de voorwaarde inzake de oorsprong van de dieren wordt nagegaan 
op het VKI-document. 
 
Voor het vlees dat naar een uitsnijderij, een vleesproducten producerende inrichting 
of een koelhuis verstuurd wordt, wordt het voldoen aan deze voorwaarde 
gecommuniceerd aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument. 
 
 
Pre-attestatie op het handelsdocument 
 
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 pre-attestatie wordt gedaan door het aanbrengen van de volgende verklaring op 
het handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 

 
Het vlees voldoet aan de exportvoorwaarden voor: CU 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punt 2: de certificerende agent moet dit punt controleren. De informatie met 
betrekking tot het exporterende inrichting en de voorafgaande inrichtingen moet 
gespecificeerd word. Al deze inrichtingen moeten in België gevestigd zijn. 
 
Punt 4.1: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de pre-attestatie op 
het handelsdocument. 
 
Punten 4.2 tot en met 4.5: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving. 
 
Punt 4.6: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punt 4.7: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België op de website van het FAVV.  
 
Punt 4.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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Punt 4.10: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punten 4.11 en 4.12: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving. 
 
Punt 4.13: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van de 
resultaten van het controleplan. 
 
Punten 4.14 en 4.15: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving. 
 
Punt 4.17: de zending verzegelen en het zegelnummer opschrijven. 


