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I. GELDIGHEIDSTERMIJN 
 

Versie Geldig vanaf 

IB.C-U.02 – 08/14 25/09/2014 

IB.C-U.03 – 10/14  14/11/2014 

IB.C-U.04 – april 2015 17/04/2015 

IB.C-U.04 – juni 2016 16/06/2016 

IB.C-U.04 – januari 2017 27/01/2017 

IB.C-U.04 – maart 2018 04/04/2018 

IB.C-U.04 – juli 2018 25/07/2018 

IB.C-U 04 – september 2018 31/08/2018 

IB.C-U.01.algemeen – januari 2019 05/02/2019 

IB.C-U.01.algemeen – mei 2020 20/05/2020 

 
 
 

II. TOEPASSINGSGEBIED 

 
Deze instructie richt zich aan alle operatoren die de volgende producten exporteren of wensen 
te exporteren naar de Douane-Unie. 

- Varkensvlees en rauwe vleesbereidingen op basis van varkensvlees 
- Rundsvlees en rauwe vleesbereidingen op basis van rundsvlees 
- Pluimveevlees en rauwe vleesbereidingen op basis van pluimveevlees 
- Paardenvlees en rauwe vleesbereidingen op basis van paardenvlees 
- Conserven, salami’s en andere bereide vleesproducten klaar voor consumptie 
- Afgewerkte voedingsproducten 

 
Ze beschrijft de algemene en specifieke vereisten die van toepassing zijn voor de export naar 
de Douane-Unie, en die gemeenschappelijk zijn voor al deze producttypes.  
 
Voor de specifieke vereisten bijkomend aan deze beschreven in deze instructiebundel die van 
toepassing zijn voor bepaalde “land-product” combinaties, en voor de certificeringsvoorwaar-
den wordt er gerefereerd naar de specifieke instructiebundels voor deze “land-product”-com-
binaties, beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
De specifieke informatie met betrekking tot de eerdere afspraken tussen de Europese Com-
missie en de Russische Federatie / de Douane-Unie kan worden geraadpleegd op de website 
van de Europese Commissie:  
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements_en 
 
 

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements_en
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III. ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
III.1 Export erkenning voor de Douane-Unie 

 
De operatoren die wensen vlees en rauwe vleesbereidingen te exporteren, evenals zij die 
wensen conserven, salami en andere bereide vleesproducten klaar voor consumptie moeten 
op voorhand worden erkend door de autoriteiten van de Douane-Unie. Bovendien kunnen ze 
zich slechts bevoorraden voor de vervaardiging van de te exporteren producten bij operatoren 
die eveneens erkend zijn. 
 
De operatoren die wensen afgewerkte voedingsproducten te exporteren dienen niet op voor-
hand erkend te worden door de autoriteiten van de Douane-Unie. Ze dienen echter wel te 
voldoen aan alle andere van toepassing zijnde vereisten (validatie van het autocontrolesys-
teem incluis de specifieke exportprocedure voor export naar de Douane-Unie). Ze mogen zich 
slechts bevoorraden voor de vervaardiging van de te exporteren producten bij operatoren die 
reeds erkend zijn.  
 
De operatoren die wensen dierlijke darmen te exporteren, moeten goedgekeurd worden op 
voorhand door de autoriteiten van de Douane-Unie, voor de export van vlees van de desbe-
treffende dieren. Ze mogen zich slechts bevoorraden voor de vervaardiging van de te expor-
teren producten bij de operatoren die eveneens erkend zijn. 
 
De gesloten lijst met erkende operatoren voor de export naar de Russische Federatie kan 
geraadpleegd worden op de website van het FAVV. Deze lijsten zijn ook geldig voor de andere 
lidstaten van de Douane-Unie. 
 
  III.1.1 Nieuwe erkenningsaanvraag 
 
Elke operator die wenst opgenomen te worden in de gesloten lijst, moet een erkenningsaan-
vraag voor export naar de Douane-Unie indienen bij zijn LCE, volgens de exporterkennings-
procedure (zie onder “algemene documenten”) en door middel van het formulier EX.VTP.ex-
porterkenning  
 
Deze aanvraag is enkel ontvankelijk indien de operator beschikt over: 

- een gevalideerd autocontrolesysteem waarin tevens de specifieke exportprocedure 
voor de Douane-Unie vervat zit (zie punt III.2 van deze instructiebundel), 

- een importaanvraag van een Russische / Kazachse / Wit-Russische / Armeense impor-
teur of een verklaring van de importeur van de Douane-Unie, in dewelke deze kennis 
geeft van zijn interesse in de producten van de operator. 

De importaanvraag moet worden bijgevoegd bij de export-erkennings-aanvraag. Het is de ver-
antwoordelijkheid van de operator om een vertaling van het document te voorzien, indien het 
origineel document is opgesteld in een vreemde taal. 
 
De LCE voert een inspectie uit bij de operator die zich kandidaat stelt, aan de hand van de 
check-list IEC3026 - Checklist voor operatoren die producten voor humane consumptie on-
derworpen aan een exporterkenning exporteren of wensen te exporteren naar de Douane Unie 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/etablissements/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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(beschikbaar op de website van het FAVV), om na te gaan of de operator voldoet aan de eisen 
gesteld in de instructiebundel voor de Douane-Unie. 
 
In het geval van een gunstige evaluatie, verstuurt de LCE het dossier naar DG Controle die 
de verdere verwerking op zich neemt en de verzending naar de diergeneeskundige diensten 
van de Douane-Unie. 
 
De bevoegde autoriteiten van de Douane-unie behouden zich het recht om de erkende inrich-
tingen te inspecteren om na te gaan of deze aan de normen van de Douane-unie voldoen. 
 
De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van DG Controle. 
 
Bij vaststelling van het niet meer respecteren van de exportvoorwaarden zal DG Controle één 
of meerdere van de volgende maatregelen onmiddellijk opleggen: 

- het voorlopig stopzetten van de certificatie; 
- het intrekken van de erkenning voor export naar de Douane-unie. 

 
Een inrichting, die wordt onderworpen aan één van de hierboven vermelde maatregelen, mag 
ook voor de periode waarin de maatregel geldt geen pre-attesten meer afleveren. 
 
 
  III.1.2 Behoud van exporterkenning 
 
De volgende bedrijven dienen jaarlijks opnieuw een erkenningsaanvraag in te dienen aan de 
hand van het adequaat formulier “EX.VTP.exporterkenning”:  

- de goedgekeurde bedrijven die wensen op de gesloten lijsten behouden te blijven, 
- de bedrijven die een nieuwe erkenningsaanvraag voor export naar de Douane-Unie 

hebben ingediend, maar die nog niet werden goedgekeurd door de autoriteiten van de 
Douane-Unie (voor zover ze nog steeds interesse hebben in deze markt), 

- de bedrijven die aanvraag hebben gedaan om terug opgenomen te worden op de ge-
sloten lijsten na een schorsing, maar die nog niet werden goedgekeurd door de autori-
teiten van de Douane-Unie (voor zover ze nog steeds interesse hebben in deze markt). 

Deze bedrijven zullen onderworpen worden aan een inspectie aan de hand van de check-list 
IEC3026 om na te gaan of het bedrijf voldoet aan de specifieke sanitaire vereisten voor de 
export naar de Douane-Unie. 
 
 

Opgelet ! 
 
Deze aanvraag moet jaarlijks ingediend worden, voor 1 november van het lopende jaar, voor 
het volgende jaar. 
 
Elke erkende operator, die niet tijdig zijn aanvraag tot behoud van de exporterkenning inge-
diend heeft, zal onmiddellijk van de gesloten lijst van bedrijven geschrapt worden. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/checklists/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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Van zodra er één non-conformiteit wordt vastgesteld tijdens de inspectie, wordt de pre-/ certi-
ficering opgeschort en dient de pre-attestatie stopgezet te worden door de betrokken operator 
voor zover de non-conformiteit(en) niet onmiddellijk en gedurende de inspectie verholpen wor-
den.  
 
Bij het vaststellen van één of meerdere non-conformiteit(en) die niet voor het einde van de 
inspectie verholpen kunnen worden, stelt de operator hiervoor een specifiek actieplan op dat 
hij samen met de aanvraag tot hercontrole indient en dit binnen een termijn van 1 maand na 
de betekening van de ongunstige initiële inspectie.  
Gedurende de periode vanaf het vaststellen van de non-conformiteit(en) tot aan een hercon-
trole met gunstig resultaat kunnen geen pre-/certificaten meer afgeleverd worden en of pre-
attestaties uitgevoerd worden door de operator.  
 
Indien de operator geen aanvraag tot hercontrole met specifiek actieplan indient bij de LCE 
binnen de opgelegde termijn van 1 maand wordt de intentie tot intrekking van de exporterken-
ning meegedeeld. 
 
Indien er bij de hercontrole een persisterende of nieuwe non-conformiteit wordt vastgesteld, 
wordt de intentie tot intrekking van de exporterkenning meegedeeld. 
 
 
 

III.2 Validatie van het autocontrolesysteem (ACS) en de export specifieke proce-
dure voor de Douane-Unie 

 
Een operator die naar de Douane-Unie wenst uit te voeren moet over een gevalideerd ACS 
beschikken. De operator moet ook een procedure specifiek voor de uitvoer naar de Douane-
Unie uitwerken en in zijn ACS opnemen. 
 
Voor de productiebedrijven moet deze procedure de volgende elementen bevatten:  

- De van toepassing zijnde wetgeving van de Douane-Unie, moet aanwezig zijn, evenals 
de manier waarop de operator de aanpassingen aan deze wetgeving volgt moet worden 
uitgelegd. 

- De eisen die opgenomen zijn in de wetgeving van de Douane-Unie en deze hernomen 
in het exportcertificaat, die verder gaan dan de Europese regelgeving, alsook voor de 
specifieke voorwaarden en de specifieke kenmerken relatief aan de certificering opge-
nomen in deze algemene instructiebundel en de specifieke voorwaarden opgenomen 
in de specifieke instructiebundel voor het exportproduct moeten worden gedetailleerd.  

o De manier waarop de operator zal garanderen / controleren of het product, dat 
hij wenst te exporteren, aan de eisen / normen en parameters van de Douane-
Unie voldoet, moet worden toegelicht. 

o De correctieve acties, die genomen zullen worden na vaststelling van een non-
conformiteit, en de preventieve maatregelen, die genomen zullen worden om de 
herhaling van deze non-conformiteit te vermijden, moeten worden gedetailleerd, 
alsook de manier waarop dit gedocumenteerd zal worden. 
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De operator dient de exportvoorwaarden te laten valideren rekening houdend met de bepa-
lingen in de Generieke module GM1 “Export naar derde landen” (2020/1278/PCCB), ge-
publiceerd op de website van het FAVV.  
Het is de verantwoordelijkheid van de operatoren om aan de OCI te melden voor welke “pro-
duct(groep) – land”-combinaties de exportvoorwaarden dienen geauditeerd te worden. 
 
De operatoren waarvoor een dergelijke validatie (en jaarlijkse hervalidatie) van toepassing 
zijn, zijn de volgende: 

- de operatoren die een erkenningsaanvraag hebben ingediend bij het FAVV, zelfs als 
ze nog niet opgenomen zijn in de gesloten lijst van de Douane-Unie, 

- de operatoren die opgenomen zijn in de gesloten lijst gepubliceerd op de website van 
het FAVV, 

- de operatoren die tijdelijk geschorst zijn door de overheden van de Douane-Unie (en 
dan ook niet voorkomen in de lijst gepubliceerd op de website van het FAVV), maar die 
nog altijd interesse hebben in export naar de Douane-Unie en die nog altijd opgenomen 
zijn in de gesloten lijst gepubliceerd op de website van Rosselkhoznador. 

 
In geval er niet wordt voldaan aan deze validatie- (en jaarlijkse hervalidatie-) eis van het ACS 
en van de exportprocedure specifiek voor de Douane-Unie, zal het FAVV het schrappen van 
de gesloten lijst van Rosselkhoznador vragen. 
 
 
 

IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 

IV.1 Kanalisatie 
 

De kanalisatie van de producten moet kunnen gegarandeerd worden 
- Tussen bedrijven: de producten moeten zich op elk moment in een bedrijf bevinden dat 

erkend is voor de export naar de Douane-Unie. De productie, de opslag (indien van 
toepassing) en de expeditie mogen enkel plaatsvinden in of vanuit bedrijven die op de 
gesloten bedrijvenlijst staan. Een operator moet zich er dus van vergewissen dat hij 
zich enkel bevoorraadt van erkende leveranciers voor de export naar de Douane-Unie 
en moet de traceerbaarheid van zijn product kunnen aanreiken. 
Enige uitzondering: de bedrijven die afgewerkte voedingsproducten produceren, die 
niet erkend moeten zijn, maar die zich enkel mogen bevoorraden bij operatoren die het 
wel zijn. 

- Binnen de bedrijven: een duidelijke fysieke scheiding moet gerealiseerd worden tussen 
Douane-Unie waardige en niet Douane-Unie waardige producten. 

Het voldoen aan deze kanalisatievoorwaarden kan door middel van een pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie punt IV.3.3 van deze instructie). 

 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/autocontrole/export/
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IV.2 Voldoen aan de normen van de Douane-Unie 
 

De wetgeving en de normen voor de Douane-Unie verschillen op diverse vlakken van de Eu-
ropese wetgeving en normen ter zake. Het is dan ook noodzakelijk dat de exporterende be-
drijven zich hierover continu en grondig informeren en dat ze dit integreren in hun autocontro-
lesysteem. 

 
De operatoren dienen deel te nemen aan een sectoraal monitoringsplan opgesteld door de 
sectorfederatie1 OF dienen elke zending bestemd voor export naar de Douane-unie te analy-
seren. 
 

IV.2.1 Sectorieel monitoringsplan 
 
Indien een operator kiest voor deelname aan een sectoraal monitoringsplan, dient deze ope-
rator ervoor te zorgen dat alle voorgaande schakels, die vallen onder het toepassingsgebied 
van dit sectoraal monitoringsplan, ook deelnemen aan dit sectoraal monitoringsplan.  
 
Indien de operator toch grondstoffen gebruikt van een leverancier die niet deelneemt aan het 
sectoraal monitoringsplan, dienen de analyses van de producten die ermee gemaakt zijn, te 
gebeuren op zendingsniveau. 
Deze eis geldt niet voor grondstoffen of producten van buitenlandse leveranciers die vergezeld 
zijn van een precertificaat. 
 
Bijvoorbeeld:  
 

Situatie Actie 

Operator A monitoringsplan (leverancier) 
+ Operator B monitoringsplan (afnemer) 

Geen analyses op zendingsniveau noodzake-
lijk 

Operator A monitoringsplan (leverancier) 
+ Operator B geen monitoringsplan (afne-
mer) 

Operator B test op zendingsniveau 

Operator A geen monitoringsplan (leve-
rancier) + Operator B monitoringsplan (af-
nemer) 

Operator A test de producten die naar opera-
tor B gaan op zendingsniveau2  
OF  
Operator A levert een pre-attestatie af waarbij 
hij vermeldt dat hij niet deelneemt aan het mo-
nitoringsplan en hij hoeft deze producten niet 
te testen op zendingsniveau. 
Operator B test de producten op zendingsni-
veau2  

                                                           
1 Deze optie kan enkel gekozen worden indien er een monitoringsplan, opgesteld door de sectorfedera-
tie, schriftelijk goedgekeurd werd door het FAVV. 
2 Hiervoor dient eveneens het “formulier voor de monsterneming voor de export naar de Douane-unie” (EX.VTP.C-U.be-

monstering.01) opgemaakt te worden voordat de analyses worden aangevraagd en overeenkomstig de richtlijnen vermeld in 

het formulier. 
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Operator A geen monitoringsplan (leve-
rancier) + Operator B geen monitorings-
plan (afnemer) 

Operator A levert een pre-attestatie af waarbij 
hij vermeldt dat hij niet deelneemt aan het mo-
nitoringsplan en hij hoeft deze producten niet 
te testen op zendingsniveau. 
Operator B moet testen op zendingsniveau2.  

Operator A* buitenland (leverancier) + 
Operator B geen monitoringsplan (afne-
mer) 

De bevoegde overheid van operator A* levert 
een precertificaat af. 
Operator B moet testen op zendingsniveau2.  

Operator A* buitenland (leverancier) + 
Operator B monitoringsplan (afnemer) 

De bevoegde overheid van operator A* levert 
een precertificaat af. 
Operator B dient niet te testen op zendingsni-
veau. 

Operator A* buitenland (eerste leveran-
cier) + Operator A geen monitoringsplan 
(tweede leverancier) + Operator B monito-
ringsplan (afnemer) 

De bevoegde overheid van operator A* levert 
een precertificaat af.  
Operator A test de producten die naar opera-
tor B gaan op zendingsniveau2. Operator B 
dient niet te testen op zendingsniveau  
OF 
Operator A levert een pre-attestatie af waarbij 
hij vermeldt dat hij niet deelneemt aan het mo-
nitoringsplan en hij hoeft deze producten niet 
te testen op zendingsniveau. 
De bevoegde overheid van operator A* levert 
een precertificaat af en operator B test de pro-
ducten op zendingsniveau2. 

Operator A* buitenland (eerste leveran-
cier) + Operator A geen monitoringsplan 
(tweede leverancier) + Operator B geen 
monitoringsplan (afnemer) 

De bevoegde overheid van operator A* levert 
een precertificaat af. 
Operator A levert een preattestatie af waarbij 
hij vermeldt dat hij niet deelneemt aan het mo-
nitoringsplan en hij hoeft deze producten niet 
te testen op zendingsniveau. 
Operator B test de producten op zendingsni-
veau2. 

Operator A geen monitoringsplan (eerste 
leverancier) + Operator A’ monitorings-
plan (tweede leverancier) + Operator B 
monitoringsplan (afnemer) 

Operator A test de producten die naar opera-
tor B gaan op zendingsniveau2, 
Operator A’ hoeft geen testen op zendingsni-
veau uit te voeren. 
Operator B hoeft geen testen op zendingsni-
veau uit te voeren. 
OF 
Operator A en operator A’ voeren geen testen 
uit op zendingsniveau. 
Operator B test de producten op zendingsni-
veau2. 

 
Het sectoraal monitoringsplan of de analyses op zendingsniveau dienen uitgevoerd te worden 
voor de parameters opgenomen in de normen van de Douane-unie. 
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De operator dient zijn werkwijze duidelijk te beschrijven in zijn autocontrolesysteem.  

 
Operatoren die deelnemen aan het sectoraal monitoringsplan, beschikken over een FEBEV-
certificaat waarop geverifieerd kan worden of zij op dat moment in regel zijn met alle voorwaar-
den van het sectoraal monitoringsplan. Dit certificaat is voor de operator toegankelijk via de 
site http://favv.febev.be/. Voor operatoren die reeds geruime tijd een erkenningsaanvraag in-
gediend hebben, maar nog niet opgenomen werden op de gesloten lijst, bestaan er mogelijk-
heden om tijdelijk de deelname aan de sectorale monitoring stop te zetten.  
 
Bij non-conforme resultaten dienen er correctieve acties (acties om de non-conformiteit op te 
lossen) en corrigerende maatregelen (maatregelen om herhaling van dergelijke non-conformi-
teit(en) te vermijden) genomen te worden door de betrokken operator(en) en dienen deze ge-
documenteerd te worden. Het beheer van correctieve acties en corrigerende maatregelen dient 
opgenomen te worden in de procedure voor de export naar de Douane-Unie conform het sec-
toraal monitoringsplan. Non-conformiteit(en) vastgesteld in het kader van de sectoraal monito-
ringsplan, moeten gemeld worden aan de LCE.  
 
Bij vaststelling van het NIET-melden van deze non-conformiteit(en) kan DG Controle één of 
meerdere van de volgende maatregelen onmiddellijk opleggen:  

- het voorlopig stopzetten van de certificatie; 
- het intrekken van de erkenning voor export naar de Douane-unie. 

 
IV.2.2 Analyses op zendingsniveau 

 
Indien een operator kiest voor analyses op zendingsniveau, dient hij dit expliciet te integreren 
in de uitgeschreven procedure voor de Douane-unie, die moet opgenomen zijn in het autocon-
trolesysteem van de operator, aan de hand van onderstaande basisprincipes: 
 

- De eerste zending dient op al deze parameters geanalyseerd te worden. 
(“Zending” = Een hoeveelheid producten van dezelfde aard, waarvoor dezelfde veteri-
naire certificaten of veterinaire documenten of dezelfde andere door de veterinaire wet-
geving voorgeschreven documenten gelden, die met hetzelfde vervoermiddel worden 
vervoerd.) 

 
- De daaropvolgende zendingen volgens onderstaande frequentie: 

• Voor de microbiologische parameters: elke zending met n=1 en c=0 

• Voor de antibiotica: om de 5 zendingen met n=1 en c=0 

• Voor de toxicologische parameters, pesticiden, dioxines en radionucleotiden: om 
de 10 zendingen met n=1 en c=0. 

Voor het bepalen van de te testen parameters en normen, dient de operator zich te 
baseren op de parameters en normen vermeld in de Douane-unie-wetgeving voor zijn 
product (“Technical Regulation of the Customs Union TR CU 021/2011 concerning 
Safety of Food Products”, “Decision of the Customs Union Commission No. 299 on uni-
form sanitary and epidemiological and hygienic requirements for products subject to 
sanitary and epidemiological supervision”, …).  

http://favv.febev.be/
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Een overzicht van de Douane-uniewetgeving kan teruggevonden worden op de site van 
de Europese Commissie.  
Deze parameters en normen moeten regelmatig up-to-date gehouden worden. De me-
thode om deze parameters up-to-date te houden, dient eveneens beschreven te zijn in 
de uitgewerkte procedure van de operator. 

 
- De analyses worden uitgevoerd door een voor deze methodes geaccrediteerd labora-

torium, erkend door het FAVV. 
 

- Voor elke analyse dient er een duidelijke link te bestaan tussen de te verzenden pro-
ducten, de resultaten van de analyses en het certificaat. 

 
- Hiervoor dient de operator vooraf de zending volledig en via elektronische weg te be-

schrijven aan de hand van het formulier voor de monsterneming voor de export naar de 
Douane-unie (EX.VTP.C-U.bemonstering.01). Het formulier dient opgemaakt te worden 
voordat de analyses worden aangevraagd en overeenkomstig de richtlijnen vermeld in 
het formulier. 

 
- Bij non-conforme resultaten dienen er correctieve acties (acties om de non conformiteit 

op te lossen) en corrigerende maatregelen (maatregelen om herhaling van dergelijke 
non-conformiteiten te vermijden) genomen te worden door de betrokken operator(en) 
en dienen deze gedocumenteerd te worden. Het beheer van correctieve acties en cor-
rigerende maatregelen dient opgenomen te worden in de procedure voor de export naar 
de Douane-Unie. 

 
 

IV.3 Herkomst van de producten / grondstoffen 
 
IV.3.1 Producten afkomstig van derde landen 
 

Producten uit derde landen mogen gebruikt worden voor de uitvoer naar de Douane-unie in-
dien deze vergezeld zijn van bewijzen dat ze voldoen aan de voorwaarden gesteld door de 
Douane-unie.  

 
De producten dienen: 

- afkomstig te zijn uit een inrichting goedgekeurd voor de export naar de Douane-unie. 
Dit kan geverifieerd worden op de website van de Douane-unie: 
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport?_language=en; 

- vergezeld te zijn van een certificaat voor uitvoer vanuit het desbetreffende land naar de 
Douane-unie, waarop als bestemming de invoerende inrichting uit België vermeld is 
of 
vergezeld te zijn van een certificaat waarin dezelfde eisen vermeld zijn als in het pre-
exportcertificaat. 
 

Het certificaat dat deze producten vergezelt, dient niet vermeld te worden op het finale export-
certificaat. 
 

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements_en
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport?_language=en
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IV.3.2 Producten / grondstoffen afkomstig van of met als bestemming andere lidstaten: 
pre-certificering  

 
De dieren of het vlees afkomstig van een andere lidstaat, en die gebruikt worden in België voor 
de vervaardiging van producten die geëxporteerd worden naar de Douane-Unie, moeten ver-
gezeld zijn van een pre-exportcertificaat voor de Douane-Unie afgeleverd door de bevoegde 
autoriteiten van de desbetreffende lidstaat. 
 
Hetzelfde geldt voor dieren of vlees verstuurd van België naar een andere lidstaat, om daar 
gebruikt te worden voor de vervaardiging van producten die geëxporteerd worden naar de 
Douane-Unie; deze moeten ook vergezeld worden van een pre-exportcertificaat voor de Dou-
ane-Unie. 
 
Uitzondering !!! 
De producten van dierlijke oorsprong gebruikt voor het maken van conserven, salamis en an-
dere producten op basis van vlees voorzien voor de export naar de Douane-unie worden niet 
onderworpen aan pre-certificatie tussen de lidstaten. 
Het kan echter wel gebruikt worden om te garanderen dat het vers vlees, gebruikt in de berei-
ding van deze producten, voldoet aan de normen van de Douane-Unie en afkomstig is van 
erkende bedrijven voor de export naar de Douane-unie. 

 
IV.3.2.1 Pre-certificatie van producten van dierlijke oorsprong 

 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor wat betreft de pre-certificatie van de pro-
ducten van dierlijke oorsprong:  

- De exportcertificaten worden gebruikt voor de pre-certificatie: het pre-exportcertificaat 
wordt ingevuld op dezelfde wijze als het finale exportcertificaat. 

- Het pre-exportcertificaat wordt afgedrukt op beveiligd papier. 
- Het pre-exportcertificaat wordt afgeleverd van de bevoegde autoriteit van de betrok-

ken lidstaat. 
- Bepaalde gegevens van het pre-exportcertificaat moeten worden hernomen in rubriek 

4 van het finale exportcertificaat. Als meer dan 2 pre-exportcertificaten horen bij het 
uiteindelijke certificaat, dan moeten de gegevens van deze overige pre-exportcertifica-
ten in een gelijkaardige tabel als rubriek 4 opgenomen worden, die als bijlage aan het 
uiteindelijke certificaat toegevoegd wordt. 

- De pre-exportcertificaten mogen niet meegestuurd worden naar de Douane-unie maar 
worden bewaard in de LCE van de provincie vanwaar de lading wordt verzonden (ori-
ginele pre-exportcertificaten en kopie van het originele exportcertificaat minstens 5 
jaar bewaren). 

 
Bij tijdelijke opslag in een andere inrichting binnen de EU dan vermeld op het originele export-
certificaat, dient het originele exportcertificaat vervangen te worden door een nieuw exportcer-
tificaat van dit laatste bedrijf en dient dit de lading verder te vergezellen. 
 
 

IV.3.2.2 Pre-certificatie van levende slachtdieren 
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De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor wat betreft de pre-certificatie van levende 
slachtdieren: 

- De certificaten die in de onderstaande tabel werden opgenomen, worden gebruikt voor 
de pre-certificatie. 

- Het pre-exportcertificaat wordt afgedrukt op beveiligd papier. 
- Het pre-exportcertificaat wordt afgeleverd van de bevoegde autoriteit van de betrok-

ken lidstaat. 
- Het pre-exportcertificaat voor levende slachtdieren dient niet te worden vermeld op het 

uiteindelijke exportcertificaat voor vers vlees en/of vleesbereidingen. 
- In sectie 1.12 van het pre-exportcertificaat voor levende slachtdieren, dient het refe-

rentienummer van het verplichte gezondheidscertificaat voor het intracommunautaire 
handelsverkeer te worden vermeld. 

 

Code FAVV Titel van het certificaat 

Final 17.09.2012 
 

Officieel pre-export basiscertificaat voor levend slachtpluimvee verzon-
den tussen Lidstaten van de EU, waarvan vlees bestemd is voor uitvoer 
naar de Douane-unie. 

Final 11.08.06 Officieel pre-export basiscertificaat voor levende varkens verzonden 
tussen lidstaten van de EU, bestemd voor het slachten en waarvan het 
vlees bestemd is voor uitvoer naar de Russische Federatie 

Final 20.10.06 Officieel pre-export basiscertificaat voor levende runderen verzonden 
tussen Lidstaten van de EU, bestemd voor het slachten en waarvan 
vlees bestemd is voor uitvoer naar de Russische Federatie. 

 
 

IV.3.3 Producten / grondstoffen afkomstig van Belgische bedrijven: pre-attestatie 
 

De pre-attestatie laat een Belgisch bedrijf toe om een ander Belgisch bedrijf verder stroomaf-
waarts in de voedselketen de informatie te verstrekken dat de specifieke exportvoorwaarden 
voor de Douane-Unie voldaan zijn. 
 
De stroomopwaartse vestiging kan enkel pre-attesteren op basis van volgende elementen: 

- De controles die hijzelf heeft uitgevoerd (zie IB specifiek voor de betrokken producten) 
- De pre-attestatie afgeleverd door een stroomopwaartse operator. 
- De pre-certificaten afgeleverd door de bevoegde autoriteiten van een stroomopwaartse 

operator van een andere lidstaat. 
 
Enkel een bedrijf dat erkend is voor de export naar de Douane-Unie (en dat niet geschorst is) 
EN dat beschikt over en gevalideerd autocontrolesysteem (waarvan de validatie niet geschorst 
is) kan pre-attesteren voor de Douane-unie. De pre-attestatie gebeurt door vermelden van de 
volgende verklaring op het handelsdocument door de verantwoordelijke van het bedrijf:  
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De producten beantwoorden aan de certificatievoorwaarden voor export naar de Douane-unie.  
 
De inrichting beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem, waarin de uitgeschreven 
procedure voor de Douane-unie is opgenomen 

 

De inrichting neemt deel aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan: 
ja/nee (schrappen wat niet past). 
 

Naam van de verantwoordelijke: 
 
 

Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 

 
 

IV.4 Etikettering van de te exporteren goederen 
 
Een etiket met Russische vermelding dient op iedere individuele verpakking van de zending 
worden aangebracht. 
 
 
 

V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 

V.1 Beveiligd papier 
 
Het exportcertificaat moet afgedrukt worden op beveiligd papier. De bedrijfsverantwoordelijke 
dient dit draagpapier aan te schaffen bij het FAVV en de verdeling ervan gebeurt via de LCE’s 
(volgens de dienstinstructies). 
 
In geval het certificaat gebaseerd is op meer dan 2 precertificaten voor export dan dienen deze 
te worden opgenomen op een lijst als bijlage (zelfde model van lijst als in het certificaat) op 
beveiligd papier. 
 
Hetzelfde is eveneens van toepassing, indien er op andere plaatsen in het certificaat onvol-
doende ruimte is om alle noodzakelijke gegevens te vermelden (e.g. erkende inrichtingen). 
 
Certificaten voor export naar de Douane-unie moeten op elke pagina voorzien worden van een 
stempel en een paraaf van de certificerende agent. 
 

V.2 Verzegeling van de zending 
 
De definitieve voor de Douane-unie bestemde zending moet worden verzegeld en het zegel-
nummer moet op het certificaat worden vermeld. Het zegelnummer garandeert de integriteit 
van de zending. De zegelnummers hoeven geen volgnummers te zijn. 
 
Indien een zegel verbroken wordt en de zending moet opnieuw verzegeld worden, dan dient 
ook het certificaat waarop het eerste zegelnummer vermeld staat (van de verbroken zegel) 
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aangepast te worden. Deze aanpassing moet ondertekend, afgestempeld en gedagtekend 
worden op dit certificaat. 
 
Na certificatie van de definitieve voor de Douane-unie bestemde zending mag er hiervan geen 
tussentijdse opslag noch splitsing van de zending gebeuren. 
 

V.3 Pre-notificatie van de zending 
 

V.3.1 Zendingen met als bestemming gebieden in het Verre-Oosten van de Russische 
Federatie 

 
Voor zendingen van vlees en vleesbereidingen op basis van rundsvlees, varkensvlees, pluim-
veevlees en paardenvlees met als bestemming de gebieden van het Verre-Oosten van de 
Russische Federatie (Primorsk krai, Khabarovsk krai, Kamtsjatka krai, Magadan regio, Sakha-
lin regio) is het systeem van pre-notificatie van toepassing. 
 

!!Opgelet!!: 
De operator dient de certificerende agent bij de certificatie op de hoogte te stellen indien een 
prenotificatie is vereist. Het ontbreken van een prenotificatie leidt vaak tot blokkering van de 
zending aan de Russische grens met ook bijkomende kosten voor de tussenkomst van het 
FAVV tot gevolg, overeenkomstig het KB van 10/11/2005 art. 2, 7e en bijlage 1 II. 
 

 
De volgende procedure moet worden gevolgd voor de pre-notificatie: 

- De prenotificatie dient te gebeuren per afgeleverd certificaat. 
- De prenotificatie wordt uitgevoerd aan de hand van het pre-notificatiedocument 

(EX.VTP.RU.prenotif.02). 
- Het pre-notificatiedocument dient door de certificerende agent, tijdens de missie voor 

de aflevering van het desbetreffende certificaat, op de PC van de inrichting te worden 
ingevuld. Dit valt dus eveneens onder de betalende missie. 
De gegevens vermeld op het pre-notificatiedocument dienen identiek te zijn aan de ge-
gevens zoals vermeld op het certificaat. 
Per afgeleverd certificaat dient een Excel-document opgemaakt te worden en de ge-
vraagde gegevens dienen op één lijn van de Excel-tabel ingevuld te worden. 
Dit document moet opgeslagen worden als Excel-document onder volgende naam: 
“RU_Datum (YYYY-MM-DD) van certificering_referentie van het certificaat (zonder de 
referenties van de bijlagen)”. 
Bijvoorbeeld, de naam van een pre-notificatiedocument waarvoor het certificaat 
BE/EX/WVL/2013/9999/0623/#-#/# op 02/08/2013 werd gecertificeerd is dan: 
“RU_2013-08-02_BE-EX-WVL-2013-9999-0623” 
Opgelet! Documenten met een andere naam zullen niet verder behandeld worden. 

- Na het vervolledigen van het pre-notificatiedocument verstuurt de certificerende agent 
dit document, naar zijn eigen e-mailadres dat bij het FAVV is geregistreerd. Het onder-
werp van de mail moet de naam van het pre-notificatiedocument vermelden. 

- Na validatie van de gegevens door de certificerende agent, stuurt hij deze gegevens via 
zijn geregistreerd e-mailadres door naar het door de LCE aangeduide e-mailadres. Het 
onderwerp van de mail moet de naam van het pre-notificatiedocument vermelden. 



PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.C-U.algemeen.01 Douane-unie 
Mei 2020 

 

C-U 14/14 
 

- Via de LCE worden deze gegevens, na validatie, via e-mail (het onderwerp van de mail 
moet de naam van het pre-notificatiedocument vermelden) naar het Hoofdbestuur, DG 
Controle – Cel Notificaties en Certificering, overeenkomstig het te volgen tijdschema 
doorgestuurd  

- De Cel Notificaties en Certificering zorgt voor de verdere afhandeling van de prenotifi-
catie.  

 
V.3.2. Zendingen met bestemming van Wit-Rusland, Armenie, Kazakhstan en de Russische 
Federatie, met uitzondering van de bovenvermelde regio’s (het Verre-Oosten) 
 

Er wordt vanuit de Europese Commissie aangeraden dat de operator een scan van de veteri-
naire certificaten naar de importeur stuurt als onofficiële pre-notificatie, om problemen aan de 
grenzen van deze landen te vermijden. 
 
De importeur kan dan, indien nodig, de juiste veterinaire diensten verwittigen. 
Handel met bovengenoemde landen is onderhevig aan plotse wijzigingen en verwarring. De 
operator is dan zelf ook volledig verantwoordelijk voor eventueel transitproblemen, blokkades, 
enz.  
 
 
 

VI. AANVERWANTE WEBSITES 
 

 

 

• European Commission, DG Health and Consumers 
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/index_en.h
tm 

• Rosselkhoznadzor / Import. Export. Transit 
http://fsvps.ru/fsvps/importExport/belgium/index.html?_language=en   

 


