
PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.C-U.01.01  Douane-unie  
Januari 2019 

 

C-U 1/4 
 

 

I. GELDIGHEIDSTERMIJN 
 

Versie Geldig vanaf 

IB.C-U.01.01 van januari 2019 05/02/2019 

 
 
 

II. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving Code NC Pays 

Pluimveevlees 
Rauwe pluimveevleesberei-
dingen 

0207, 0209, 0210 
1601, 1602 

Douane-Unie 

 
 
 

III. EUROPEES CERTIFICAAT 
 
Code FAVV 
 

Titel van het certificaat  

EX.VTP.C-U.01.01 Veterinair certificaat voor pluimveevlees en rauwe 
vleesbereidingen, uitgevoerd vanuit de EU naar de 
Douane-Unie 

5 blz 

 
 
 

IV. ALGEMENE EN SPECIFIEKE EISEN 
 
Gelieve de algemene instructiebundel IB.C-U.algemeen.01 te raadplegen aangaande 
de algemene en specifieke eisen waaraan moet voldaan worden door alle operatoren 
die uitvoeren naar de Douane-Unie, voor eender welk exportproduct:  
 
Voor wat betreft de export van pluimveevlees en de rauwe pluimveevleesbereidingen 
zijn de volgende specifieke eisen bijkomend aan de eisen die worden vermeld in de 
IB.C-U.algemeen.01. 
 
Gezondheidsstatuut van de bedrijven / administratieve eenheden van herkomst van het 
pluimvee 
 
De exportproducten dienen afkomstig te zijn van pluimvee:  

- Afkomstig van bedrijven of administratieve eenheden die vrij zijn van specifieke 
ziekten (zie punt 4.3 van het certificaat, afhankelijk van de ziekte, tijdspanne van 
toepassing gespecifieerd na elke ziekte), 

- Afkomstig van een toom die vrij is van Salmonella (zie punt 4.5 van het certifi-
caat). 
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Om te kunnen garanderen dat aan de eisen wordt voldaan, moet het slachthuis  

- voor het pluimvee afkomstig van andere lidstaten en geslacht in België: be-
schikken over een pre-certificaat, 

- voor het pluimvee afkomstig van België:  
o zich ervan vergewissen dat het bedrijf van herkomst niet gesitueerd is in 

een afgebakende zone rond een haard van hoog pathogene aviaire influ-
enza of van de ziekte van Newcastle (Newcastledisease bij pluimvee), 

o zich ervan vergewissen dat het vermelde resultaat van de Salmonella-
analyses op het VKI-document negatief is, en dat positieve tomen als 
laatste geslacht worden (logistiek slachten). 

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan het slachthuis deze informatie stroom-
afwaarts doorgeven in de voedselketen door middel van een pre-attestatie op het han-
delsdocument. 
 
Om te kunnen garanderen dat aan de eisen wordt voldaan, moet de uitsnijderij of het 
verwerkingsbedrijf 

- voor de grondstoffen afkomstig van een andere lidstaat en gebruikt in België 
voor de bereiding van de producten voor export naar de Douane-unie en voor de 
producten verwerkt in andere lidstaten voor export naar de Douane-unie: be-
schikken over een pre-certificaat, 

- voor de grondstoffen afkomstig van een Belgische inrichting: beschikken over 
een pre-attestatie op het handelsdocument. 

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan het bedrijf deze informatie stroom-
afwaarts doorgeven in de voedselketen door middel van een pre-attestatie op het han-
delsdocument. 
 
Om te kunnen garanderen dat aan de eisen wordt voldaan, moet het koel-of vrieshuis 
beschikken over de pre-attestaties op het handelsdocument (producten afkomstig van 
Belgische bedrijven) of van pre-certificaten (producten afkomstig van bedrijven gesi-
tueerd in andere lidstaten). 
 
 
Specifieke behandelingen voorafgaand aan het slachten 
 
De dieren waarvan de producten zijn gemaakt, moeten voldoen aan specifieke voorwaarden 
met betrekking tot bepaalde producten: 

- tetracyclines: minimum wachttijd te respecteren gelijk aan de vastgelegde wachttijd 
vermeerderd met twee bijkomende dagen. 

- Coccidiostatica:  
o Toegediend onder de vorm van additieven: minimum wachttijd te respecteren 

gelijk aan de vastgelegde wachttijd, 
o Toegediend als diergeneesmiddel: minimum wachttijd te respecteren gelijk aan 

3 weken. 
 
 
Pre-certificatie en pre-attestatie 
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Zie IB.C-U.algemeen.01 voor de toepassingsvoorwaarden. 
De overdracht van informatie doorheen de voedselketen is de verantwoordelijkheid 
van de operatoren. 
 

V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Vakje “Copie original” 

- indien het een “origineel” certificaat betreft, zet u in het desbetreffende vakje een “1” 
(er is altijd maar 1 origineel) 

- indien het om een kopie/kopies gaat, kruist u het desbetreffende vakje aan en ver-
meldt u het totaal aantal kopies 

 
Punt 1.1: De verzender kan een erkende inrichting zijn voor de export naar de Douane-unie 
of een trader. Indien de verzender een inrichting is, controleer of de gegevens identiek zijn 
aan de gegevens vermeld op de website van Rosselkhoznadzor. 
 
Punt 1.4.: Enkel de derde landen die de zending doorkruist, dienen te worden vermeld (en 
niet de EU-lidstaten waar de zending doorreist). 
 
Punt 1.6.: het/(de) land(en) van waar de producten afkomstig zijn (met inbegrip van pre-
exportcertificatie) dien(t)/(en) te worden vermeld. 
 
Punten 1.8. en 1.9: vermeldt het FAVV. 
 
Punt 1.10.: in te vullen door de verzender / verantwoordelijke voor de aanvraag van het 
certificaat. 
 
Punten 2.1 tot 2.5: hier dienen de gegevens uitgesplitst te worden indien er sprake is van 
verschillende productiedata, producten, verpakkingen, … 
In geval er bij één van deze punten een uitsplitsing bestaat, dient de uitsplitsing ook te wor-
den toegepast (en in dezelfde volgorde te worden weergegeven) in de andere punten. 
Voorbeeld: export van een gemengde zending van vleesproducten namelijk salami (salami) 
met productiedatum 3/5/2016, kippenworst (chicken sausage) met productiedata 5/5/2016 en 
7/5/2016 en rookworst (smoked sausage) met productiedatum 7/5/2016. Alle producten wer-
den verpakt in kartonnen dozen. 
2.1: salami/chicken sausage/chicken sausage/smoked sausage 
2.2: 03.05.2016/07.05.2016/05.05.2016/07.05.2016 
2.3: carton boxes/carton boxes/carton boxes/carton boxes 
2.4: …/…/../… 
2.5: …/…/../… 
 
Punt 3.1.: De kanalisatie is van toepassing (zie IB.C-U.algemeen.01), men moet dus 
controleren dat alle vermelde bedrijven erkend zijn voor de export naar de Douane-Unie. 
 
Punt 3.2.: vermeldt de LCE waar het certificaat wordt afgeleverd. 
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Punt 4: voor wat betreft de pre-certificaten en hun vermelding op het exportcertificaat, 
zie IB.C-U.algemeen.01. 
 
Punten 4.1 en 4.2.: deze verklaringen kunnen getekend worden op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punt 4.3.: dit punt kan ondertekend worden op basis van de pre-attestaties en de pre-
certificaten 
 
Punt 4.4.: deze voorwaarde kan worden gecertificeerd op basis van de Europese wetgeving, 
op basis van de observaties van de instructies van de fabrikant voor het gebruik van ge-
neesmiddelen en op basis de resultaten van de autocontrole en het nationaal controleplan, 
en op basis van de pre-attestaties / pre-certificaten. 
 
Punt 4.5.: Dit punt kan ondertekend worden op basis van de pre-attestaties en pre-
certificaten. 
 
Punt 4.6.: dit punt kan getekend worden op basis van  

- De gunstige post-mortem inspecties (lijn 2) 
- Na controle (andere lijnen) 

 
Punt 4.7.: deze verklaring kan worden ondertekend mits er aan de specifieke eisen voor het 
beantwoorden aan de normen van de Douane-Unie (zie IB C-U.algemeen.01) wordt 
voldaan. De uitvoerder moet kunnen aantonen dat alle schakels deelnemen aan het 
sectorieel monitoringsplan, of moet de analyseresultaten op zendingsniveau kunnen 
voorleggen. 
 
Punt 4.9.: deze verklaring kan ondertekend worden na controle. De exportproducten mogen 
enkel het gezondheidskenmerk of het identificatiekenmerk van een bedrijf dat op de gesloten 
bedrijvenlijst voorkomt, dragen. 
 
Punt 4.10.: deze verklaring mag worden ondertekend mits het verpakkingsmateriaal 
conform is aan de voorschriften van de Europese wetgeving. Het is aan de operator 
om het bewijs te leveren. 
 
Punt 4.11.: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving. 
 


