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1. Details van verzending 1.5 Nummer van het certificaat 

1.1 Naam en adres van de verzender  

Veterinair certificaat van België voor 

de export van vlees, rauwe 

vleesproducten en afval afgeleid van 

geslachte en verwerkte varkens naar de 

de Republiek Wit-Rusland 

1.2 Naam en adres van de bestemmeling 

1.3 Vervoermiddel (nummer van de treinwagon, vrachtwagen, container, 
vlucht, naam van het schip) 

1.6 Land van oorsprong 

1.7 Certificerend land 

1.8 Bevoegde overheid in het land van uitvoer 

1.9 Certificerende overheid in het land van uitvoer 

1.10 Plaats van binnenkomst in de Euraziatische Economische Unie 

1.4 Transitland(en) 

2.  Identificatie van de producten 
 

2.1 Naam van het product 
 

2.2 Productiedatum 
 

2.3 Aard van de verpakking 
 

2.4 Aantal verpakkingen 
 

2.5 Nettogewicht (kg) 
 

2.6 Zegelnummer 
 

2.7 Identificatiemerken 
 

2.8 Opslag- en vervoersvoorwaarden 

3. Oorsprong van de producten 
 

3.1 Naam, registratienummer en adres van de inrichting 
 

- slachthuis (vleesverwerkende inrichting) 
 
- uitsnijderij 

 
- koel- en vrieshuis 

 
3.2 Administratieve territoriale eenheid 



 
 

4. Vermelding “Bestemd voor humane consumptie” 
 

Ik, de ondergetekende officiële overheidsdierenarts, verklaar hierbij dat: 
 

Het certificaat gebaseerd is op de volgende pre-exportcertificaten (een lijst is bijgevoegd indien meer dan twee pre-exportcertificaten) 

 Datum  Aantal Land van 

oorsprong  

Administratief 

gebied 

Registratienummer van het 

bedrijf 

Soort product en hoeveelheid 

(nettogewicht)  
 

      
      
4.1 Vlees, rauwe vleesproducten en afval uitgevoerd naar het douanegebied van de Euraziatische Economische Unie zijn afkomstig van gezonde 
dieren die geslacht en verwerkt zijn in het vleesverwerkend bedrijf. 

4. Vlees, rauwe vleesproducten en slachtafval bestemd voor de export naar het douanegebied van de Euraziatische Economische Unie zijn afkomstig 
van dieren die aan een ante-mortemkeuring onderworpen werden en hun karkassen, hoofden en ingewanden werden onderworpen aan een post- 
mortemgezondheidskeuring uitgevoerd door de officiële veterinaire dienst. 

4.3 Vlees, rauwe vleesproducten en afval afkomstig van het slachten en verwerken van klinisch gezonde dieren afkomstig van inrichtingen en/of 
administratieve gebieden die vrij zijn van besmettelijke dierziekten: 

 
– Afrikaanse varkenspest – gedurende de laatste 3 jaar op het grondgebied van het land of het administratief gebied overeenkomstig regionalisering; 
- mond-en-klauwzeer (MKZ) en klassieke varkenspest - gedurende de laatste 12 maanden op het grondgebied van het land of het administratief 
gebied overeenkomstig regionalisering;/ 

- vesiculaire varkensziekte - gedurende de laatste 24 maanden op het grondgebied van het land of het administratief gebied overeenkomstig 

regionalisering of gedurende de laatste 9 maanden in een geruimd gebied van het land of administratief gebied overeenkomstig regionalisering; 
- besmettelijke varkensverlamming (teschovirus encephalomyelitis, Teschen disease) gedurende de laatste 6 maanden op het grondgebied van het 
land of het administratief gebied overeenkomstig regionalisering; 
- ziekte van Aujeszky op het grondgebied van het land overeenkomstig de aanbevelingen van de Gezondheidscode voor Landdieren in geval van 
import (aanvoer) van koppen en ingewanden; 

- trichinellose – gedurende de laatste 3 maand op het bedrijf; 

- miltvuur – gedurende de laatste 20 dagen op het bedrijf;  

 

4.4 

Dieren waarvan het vlees, de rauwe vleesproducten en het slachtafval niet werden blootgesteld aan pesticiden, natuurlijke of synthetische oestrogene, 

hormonale substanties, thyreostatica, antibiotica of geneesmiddelen, niet later dan volgens de betreffende gebruiksinstructies toegestaan vóór het 

slachten. 

4.5 Trichinellose 1 

4.5.1. Elk karkas werd getest en negatief bevonden voor trichinellose. 

4.5.2. Het varkensvlees werd ingevroren volgens de hierna vermelde tabel: 

  Tijdsduur (in uren) Temperatuur 

(°C) 
 

106 -18 

82 -21 

63 -23,5 

48 -26 

35 -29 

22 -32 

8 -35 

½ -37 

 
 

1 Schrappen indien niet van toepassing en bevestigen met handtekening en stempel



 

4.6 Vlees, rauwe vleesproducten en afval uitgevoerd naar het douanegebied van de Euraziatische Economische Unie: 
- vertonen bij de post-mortemkeuring en gezondheidsinspectie geen letsels die typisch zijn voor MKZ, varkenspest, anaerobe infecties, tuberculose  
en andere besmettelijke ziekten, worminfestatie (cysticercose, trichinellose, sarcosporidiose, onchocerciase, echinococcose, enz.) of intoxicatie 
veroorzaakt door verschillende substanties; 

- werden niet ontdooid tijdens de opslag; 
- vertonen geen tekenen van bederf; 

- de kerntemperatuur bij het oppervlak van de beenderen mag niet hoger zijn dan min 8 graden Celsius voor ingevroren vlees en plus 4 graden  
Celsius voor gekoeld vlees; 

- bevatten geen resten van ingewanden, van bloedingen in weefsel, niet-verwijderde abcessen, larven van horzels of mechanische onzuiverheden; 

- bevatten geen bewaarmiddelen; 
- zijn niet besmet met salmonella waarvan de hoeveelheid gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid volgens de vereisten opgesteld in het 
douanegebied van de Euraziatische Economische Unie;  
- bevatten geen snijresten van de sereuze vliezen, geen mechanische onzuiverheden en hebben geen abnormale geur (van vis, medicinale kruiden, 
geneesmiddelen, enz.); 

- werden niet behandeld met kleurstoffen, ioniserende of ultraviolette straling. 
 

4.7 De microbiologische, chemisch-toxicologische en radiologische kenmerken van het vlees moeten voldoen aan de veterinaire en sanitaire regels 

en vereisten die momenteel van kracht zijn in de Euraziatische Economische Unie. 
 

4.8 Vlees, rauwe vleesproducten en afval werden geschikt verklaard voor humane consumptie. 
 

4.9 De karkassen (halfkarkassen en kwartieren) zijn gestempeld met leesbare stempels van de officiële veterinaire dienst met de naam of het nummer 

van het vleesverwerkend bedrijf (slachthuis) waar de dieren geslacht werden. Verwerkt en verpakt vlees draagt identificatiemerktekens (veterinaire 

stempels) op de verpakking of het polyblock. Identificatie-etiketten worden op de verpakking gekleefd zodat er niet mee kan worden geknoeid of ze 

worden zo aangebracht op de verpakking dat ze niet opnieuw kunnen worden gebruikt. In dit geval wordt de oorspronkelijke vorm van de verpakking 

na het uitpakken tenietgedaan. 
 

4.10 Wegwerprecipiënten en verpakkingsmateriaal voldoen aan de vereisten van de Euraziatische Economische Unie. 
 

4.11 De vervoermiddelen werden behandeld en uitgerust volgens de regelgeving van het land van uitvoer. 

 

 
Plaats     Datum       Officiële Stempel 

 
 
 
 

Handtekening van de officiële/overheidsdierenarts    
 

 Volledige naam en functie    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De stempel en handtekening moeten in een andere kleur zijn dan de gedrukte tekst. 


