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I. GELDIGHEIDSTERMIJN 
 
Versie Geldig vanaf 
IB.BY.NN.01 van augustus 2018 14/08/2018 
IB.BY.NN.01 van september 2020 08/10/2020 

 
 
 
II. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Varkensvlees 
Rauwe varkensvleesberei-
dingen 

0203, 0206, 0209, 0210 
1601 

Wit-Rusland 

 
 
 
III. NIET ONDERHANDELD CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.BY.NN.01.02 Veterinary certificate from Belgium for export of 

meat, meat raw materials and offal derived from 
slaughtered and processed pigs to the Republic 
of Belarus  

3 blz. 

 
Het hierboven vermelde certificaat werd niet onderhandeld met de autoriteiten van het 
derde land van bestemming, en wordt ter beschikking gesteld van de operatoren om ex-
port te vergemakkelijken. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om te controle-
ren dat het nog steeds door de autoriteiten van het land van bestemming aanvaard wordt. 
Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet aanvaarden van het 
certificaat door het land van bestemming. 
 
De Russische-Engelse versie van het certificaat moet worden gebruikt voor certificering. 
Een vertaling wordt ter beschikking gesteld. 
 
Dit certificaat mag niet worden gebruikt voor: 

- andere landen die deel uitmaken van de Douane-Unie (Russische Federatie, Arme-
nië, Kazachstan, Kirgizië); 

- vlees in conserven, salami en andere bereide vleesproducten.  
Voor deze landen / producten bestaat er een aparte instructie op de website van het FAVV 
die moet worden geraadpleegd. 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/douaneunie/vlees/
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IV. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export van varkensvlees en rauwe varkensvleesbereidingen naar Wit-
Rusland 
 
Wit-Rusland maakt deel uit van de Douane-Unie en past, net zoals de andere landen van 
de Douane-Unie, een gesloten lijst toe voor inrichtingen die varkensvlees en rauwe var-
kensvleesbereidingen wensen te exporteren. De gesloten lijst van inrichtingen die geldt 
voor de Russische Federatie / Douane-Unie geldt ook voor Wit-Rusland. 
 
Voor de uitvoer van darmen van varkens dient de inrichting die wenst uit te voeren naar 
Wit-Rusland op de bestaande gesloten lijst voor varkensvlees van de Russische Federatie 
/ Douane-Unie te staan. 
 
Aangezien de gesloten lijst van de Russische Federatie / Douane-Unie wordt toegepast 
voor Wit-Rusland, moet men voor uitvoer van varkensvlees en rauwe vleesbereidingen 
een erkenningsaanvraag voor export naar de Douane-Unie indienen (zie hieronder en ook 
instructiebundel voor de Douane-Unie).  
 

A. Nieuwe erkenningsaanvragen  
 
Inrichtingen die een erkenningsaanvraag indienen voor export naar de Douane-Unie moe-
ten  

- over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken (zie verder); 
- over een aanvraag tot invoer van een Russische / Armeense/ Wit-Russische / Ka-

zachse importeur beschikken. De aanvraag tot invoer van de importeur dient in een 
taal te zijn opgemaakt die begrepen wordt door de FAVV-agent. Deze aanvraag tot 
invoer kan een importpermit zijn of een verklaring van de importeur in de Douane-
unie waarin hij zijn interesse voor de producten van de operator uit. Deze aanvraag 
tot invoer dient als bijlage bij het aanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning) toe-
gevoegd te worden alvorens de aanvraag ontvankelijk is. 

 
Erkenningsaanvragen voor export naar de Douane-unie moeten gebeuren volgens de pro-
cedure voor exporterkenning (zie website FAVV, onder “Algemene documenten voor de 
export naar derde landen”) en met het desbetreffende aanvraagformulier 
(EX.VTP.exporterkenning).  
 
Inrichtingen die een erkenningsaanvraag indienen worden onderworpen aan een inspectie 
gebaseerd op de checklist voor de Douane-Unie met name de checklist ‘IEC3026- Check-
list voor operatoren die producten voor humane consumptie onderworpen aan een export-
erkenning exporteren of wensen te exporteren naar de Douane-Unie’. Deze kan geraad-
pleegd worden op de website van het FAVV. 
 
De vereisten die worden vastgelegd in de instructiebundel Douane-Unie dienen door de 
operator te worden nageleefd. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/checklists-nl/iec.asp


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.BY.NN.01 BELARUS 
september 2020 

 
 

BY 3/14 
 

DG Controle beoordeelt de erkenningsaanvraag en maakt het dossier, indien gunstig be-
oordeeld, over aan de veterinaire dienst van de Douane-Unie. 
 
De bevoegde autoriteiten van de Douane-Unie behouden zich het recht om de erkende 
inrichtingen 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. 
 

B. Behoud van de exporterkenning 
 
De inrichtingen die op de “gesloten lijsten” wensen te blijven staan, dienen hun erkenning 
jaarlijks te hernieuwen met het desbetreffende aanvraagformulier 
(EX.VTP.exporterkenning) om met de ‘IEC3026’-checklist te laten verifiëren of de in-
richting nog steeds voldoet aan de specifieke sanitaire eisen voor de export naar de Dou-
ane-Unie.  
 
Inrichtingen die een nieuwe aanvraag tot exporterkenning ingediend hebben, of een aan-
vraag ingediend hebben om terug op de gesloten lijst opgenomen te worden na schorsing, 
dienen eveneens jaarlijks opnieuw, in afwachting van hun erkenning, hun aanvraag te 
hernieuwen met het desbetreffende aanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning) om met 
de ‘IEC3026’-checklist te laten verifiëren of de inrichting nog steeds voldoet aan de speci-
fieke sanitaire eisen voor de export naar de Douane-Unie.  
 
De vereisten die worden vastgelegd in de instructiebundel Douane-Unie dienen door de 
operator te worden nageleefd. 
 
Deze aanvraag dient jaarlijks ingediend te worden vóór 1 november, voor het behoud van 
de erkenning in het daarop volgende jaar, met het oog op de planning van de inspecties. 
 
Opgelet!  
Indien de operator het behoud van de erkenning niet tijdig heeft aangevraagd, zal de ope-
rator onmiddellijk geschrapt worden van de gesloten bedrijvenlijst. 
 
Afhankelijk van de bevindingen tijdens de inspectie, kan het volgende gebeuren: 

- Van zodra er één non-conformiteit wordt vastgesteld tijdens de inspectie, wordt de 
pre-/ certificering opgeschort en dient de pre-attestatie stopgezet te worden door de 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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betrokken operator voor zover de non-conformiteit(en) niet onmiddellijk en gedu-
rende de inspectie verholpen worden.  

- Bij het vaststellen van één of meerdere non-conformiteiten 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 niet-conformiteiten tot aan een 
hercontrole 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 exporterkenning meegedeeld. 

- Indien er bij de hercontrole een persistente of nieuwe non-conformiteit wordt vast-
gesteld, wordt de intentie tot intrekking van de exporterkenning meegedeeld. 

 
 
Gevalideerd autocontrolesysteem (ACS) en exportspecifieke procedure 
 
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. 
 
Deze exportspecifieke procedure moet de volgende aspecten specificeren. 

- De van toepassing zijnde regelgeving van de Douane-Unie moet aanwezig zijn, en 
de manier waarop de operator de wijzigingen van deze regelgeving volgt, dient uit-
gelegd te worden. 

- De eisen in de regelgeving van de Douane-Unie of in het exportcertificaat die verder 
gaan dan de Europese regelgeving 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 wor-
den om de herhaling van deze non-conformiteit te vermijden, moeten worden 
gedetailleerd, alsook de manier waarop dit gedocumenteerd zal worden. 

 
De operator dient de exportvoorwaarden te laten valideren rekening houdend met de be-
palingen in de omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in 
het kader van de export naar derde landen.  
Het is de verantwoordelijkheid van de operatoren om aan de OCI te melden voor welke 
“product(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, 
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- 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 al-
tijd opgenomen zijn in de gesloten lijst gepubliceerd op de website van Ros-
selkhoznador. 

 
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 schrap-
pen van de operator van de gesloten lijst van Rosselkhoznador vragen. 
 
 
 
V. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Oorsprong van de varkens en van de grondstoffen 
 
Er kan gebruik worden gemaakt van het pre-exportcertificaat voor slachtdieren. Die-
ren afkomstig uit andere lidstaten kunnen dus in aanmerking komen voor het ver-
vaardigen van producten bestemd voor uitvoer naar Wit-Rusland. 
 
Het exportcertificaat kan niet gebruikt worden als pre-exportcertificaat voor var-
kensvlees, aangezien het exportcertificaat een niet-onderhandeld model is. Het 
vlees afkomstig van dieren geslacht in andere lidstaten komt dus niet in aanmerking 
voor het vervaardigen van producten bestemd voor uitvoer naar Wit-Rusland. 
 
De producten moeten dus vervaardigd zijn van dieren geslacht in België. 
 
Het voldoen aan de eis inzake de oorsprong van de dieren kan worden gegeven aan 
de hand van het pre-certificaat en de gegevens in Sanitel, en moet worden gecontro-
leerd in het slachthuis. Het voldoen aan deze eis wordt verder in de keten gegaran-
deerd aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie verder). 
 
 
Trichinellosis 
 
Ofwel wordt elke karkas individueel getest in de slachthuizen, ofwel moet het vlees aan 
een behandeling door middel van bevriezing worden onderworpen (zie punt 4.5.2 van het 
certificaat voor de temperatuur – duur combinaties). 
 
Indien het slachthuis elke karkas individueel test, dan kan hij deze informatie verder in de 
keten doorgeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie verder). 
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Indien deze informatie niet aanwezig is op de pre-attestaties waarover de exporterende 
operator beschikt, dan moet hij aantonen dat de producten een behandeling door middel 
van bevriezing hebben ondergaan. 
 
 
 
Kanalisatie 
 
Kanalisatie van de producten is van toepassing, zowel tussen inrichtingen als binnen een 
inrichting. 

- Kanalisatie tussen inrichtingen: de producten mogen, vanaf het slachten, enkel in 
Belgische inrichtingen zijn geweest, die erkend zijn voor uitvoer van varkensvlees 
en rauwe varkensvleesbereidingen naar de Douane-Unie. Dit wordt gecontroleerd 
bij certificering: de operatoren vermeld op het certificaat moeten allemaal Belgisch 
zijn en op de gesloten lijst voorkomen (en niet geschorst zijn). 

- Kanalisatie binnen de inrichting: er moet een duidelijke fysieke scheiding bestaan 
tussen Douane-Unie-waardige en niet-Douane-Unie-waardige producten. Een etiket 
in de Russische taal moet aanwezig zijn op elke individuele verpakking van de zen-
ding.  

 
Het voldoen aan de eisen inzake kanalisatie wordt gegarandeerd door de operator aan de 
hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie verder). 
 
 
Normen toegepast door de Douane-Unie 
 
De wetgeving en normen van toepassing voor export naar Wit-Rusland zijn die van de 
Douane-Unie. 
 
De wetgeving en 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 
bedrijven zich hierover continu en grondig informeren via links op de FAVV-website naar 
de wetgeving op de websites van de Russische bevoegde overheid Rosselkhoznadzor en 
de Europese Commissie en dat ze dit in hun autocontrolesysteem opnemen. 
 
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 
analyseren. De analyse op zendingsniveau zal echter een uitdovend karakter kennen in de 
toekomst. 
 

A. Deelname aan het sectoraal monitoringsplan 
 
Indien een operator kiest voor deelname aan een sectoraal monitoringsplan, dient deze 
operator ervoor te zorgen dat alle voorgaande schakels, die vallen onder het toepas-
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singsgebied van dit sectoraal monitoringsplan, ook deelnemen aan dit sectoraal monito-
ringsplan.  
 
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. 
 
Bijvoorbeeld:  

 
Situatie 
 

Actie 

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

Geen analyses op zendingsniveau noodza-
kelijk. 
 

Operator A monitoringsplan (leverancier) 
+ Operator B geen monitoringsplan (af-
nemer) 

Operator B test op zendingsniveau. 
 

Operator A geen monitoringsplan (leve-
rancier) + Operator B monitoringsplan 
(afnemer) 

Operator A test de producten die naar opera-
tor B gaan op zendingsniveau2. 
 
OF  
 
Operator A levert een pre-attestatie af waar-
bij hij vermeldt dat hij niet deelneemt aan het 
monitoringsplan en hij hoeft deze producten 
niet te testen op zendingsniveau. 
Operator B test de producten op zendingsni-
veau 1. 

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

Operator A levert een pre-attestatie af waar-
bij hij vermeldt dat hij niet deelneemt aan het 
monitoringsplan en hij hoeft deze producten 
niet te testen op zendingsniveau. 
Operator B moet testen op zendingsniveau1.  

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 A’ gaan op zendingsniveau1. 
Operator A’ hoeft geen testen op zendings-
niveau uit te voeren. 
Operator B hoeft geen testen op zendingsni-
veau uit te voeren. 
 
OF 

                                                           
1Deze optie kan enkel gekozen worden indien er een monitoringsplan, opgesteld door de sectorfederatie, 
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.bemonstering.01) opgemaakt te worden voordat de analyses worden aangevraagd en over-
eenkomstig de richtlijnen vermeld in het formulier. 
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Operator A en operator A’ voeren geen tes-
ten uit op zendingsniveau. 
Operator B test de producten op zendingsni-
veau1. 

 
Het sectoraal monitoringsplan of de analyses op zendingsniveau dienen uitgevoerd te 
worden voor de parameters opgenomen in de normen van de Douane-Unie. 
 
De operator dient zijn werkwijze duidelijk te beschrijven in zijn exportspecifieke procedure 
opgenomen in zijn autocontrolesysteem.  
 
Operatoren die deelnemen aan het sectoraal monitoringsplan, beschikken over een FE-
BEV-certificaat waarop geverifieerd kan worden of zij op dat moment in regel zijn met alle 
voorwaarden van het sectoraal monitoringsplan. Dit certificaat is voor de operator toegan-
kelijk via de site http://favv.febev.be/. Voor operatoren die reeds geruime tijd een erken-
ningsaanvraag ingediend hebben, maar nog niet opgenomen werden op de gesloten lijst, 
bestaan er mogelijkheden 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-
conformiteiten te vermijden) genomen te worden door de betrokken operator(en) en die-
nen deze gedocumenteerd 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 sectoraal monitoringsplan. Non-conformiteiten vastgesteld in het kader 
van de sectoraal monitoringsplan, moeten gemeld worden aan de LCE.  
 
Bij vaststelling van het NIET-melden van deze non-conformiteiten 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. 

 
B. Analyses op zendingsniveau 

 
Indien een operator kiest voor analyses op zendingsniveau, dient hij dit expliciet te inte-
greren in de uitgeschreven procedure voor de Douane-Unie, die moet opgenomen zijn in 
het autocontrolesysteem van de operator, aan de hand van onderstaande basisprincipes: 

a) De eerste zending dient op al deze parameters geanalyseerd te worden! 
 (“Zending” = Een hoeveelheid producten van dezelfde aard, waarvoor de-

zelfde veterinaire certificaten of veterinaire documenten of dezelfde andere 
door de veterinaire wetgeving voorgeschreven documenten gelden, die met 
hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd.) 

b) De daaropvolgende zendingen volgens onderstaande frequentie: 
• Microbiologische parameters: elke zending: n=1 en c=0; 

http://favv.febev.be/
http://favv.febev.be/
http://favv.febev.be/
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• Antibiotica: om de 5 zendingen: n=1 en c=0; 
• Toxicologische parameters, pesticiden, dioxines en radionucleotiden: om 

de 10 zendingen: 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 wetgeving van 
de Douane-Unie voor zijn product (“Technical Regulation of the Customs 
Union on the safety of meat and meat products TR 034/2013”, “Technical 
Regulation of the Customs Union TR CU 021/2011 concerning Safety of 
Food Products”, “Decision of the Customs Union Commission No. 299 on 
uniform sanitary and epidemiological and hygienic requirements for products 
subject to sanitary and epidemiological supervision”, …). Een overzicht van 
de wetgeving van de Douane-Unie kan teruggevonden worden op de site van 
de Europese Commissie:  
http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm. 
Deze parameters en normen moeten regelmatig up-to-date gehouden wor-
den. De methode om deze parameters up-to-date te houden, dient eveneens 
beschreven te zijn in de uitgewerkte procedure van de operator. 

c) De analyses worden uitgevoerd door een voor deze methodes geaccredi-
teerd laboratorium, erkend door het FAVV. 

d) Voor elke analyse dient er een duidelijke link te bestaan tussen de te ver-
zenden producten, de resultaten van de analyses en het certificaat. 

e) Hiervoor dient de operator vooraf de zending volledig en via elektronische 
weg te beschrijven 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 aange-
vraagd en overeenkomstig de richtlijnen vermeld in het formulier. 

f) 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 wor-
den door de betrokken operator(en) en dienen deze gedocumenteerd te 
worden. Het beheer van correctieve acties en corrigerende maatregelen 
dient opgenomen te worden in de procedure voor de export naar de Douane-
Unie. 

 
 
 
VI. PRE-CERTIFICERING EN PRE-ATTESTATIE 
 

A. Precertificering voor export binnen de EU 
 
Het ‘pre-export basiscertificaat voor levende varkens verzonden tussen Lidstaten 
van de EU, bestemd voor het slachten en waarvan vlees bestemd is voor uitvoer 
naar de Russische Federatie’, kan als pre-exportcertificaat gebruikt worden voor 
slachtdieren. 

http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm
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Aangezien het exportcertificaat niet-onderhandeld is, wordt het niet als pre-
certificaat voor vlees afgeleverd naar andere lidstaten toe. 
 

B. Pre-attestatie in België 
 
Pre-attestatie binnen België moet gebeuren voor vers vlees en/of rauwe vleesbereidingen 
die geproduceerd worden in België en die vanuit een inrichting (die erkend is voor de uit-
voer naar de Douane-Unie) naar een andere inrichting in België (die alsook erkend is voor 
de uitvoer naar de Douane-Unie) worden gevoerd met het oog op export.  
 
Zij moeten worden opgesteld doorheen alle stadia vanaf de productieplaats tot aan de 
plaats vanwaar de export gebeurt en mogen alleen opgesteld worden door inrichtingen die 
erkend zijn voor de uitvoer naar de Douane-Unie. 
 
Voor deze pre-attestatie van vers vlees en/of vleesbereidingen wordt op het handels-
document door de verantwoordelijke vermeld dat het vers vlees en/of de vleesbereidingen 
beantwoorden aan de certificatievoorwaarden voor export naar Wit-Rusland. 
 
De verantwoordelijke van de stroomopwaartse inrichting vermeldt de volgende verklaring 
op het handelsdocument. 
 
De producten voldoen aan de export voorwaarden voor: BY 
 
Deelname aan het door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan voor C.-U.: ja / 
nee (schrappen wat niet past) 
 
Trichinellosetest uitgevoerd: ja / nee (schrappen wat niet past) 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 
 
De doorstroming van deze gegevens door de productieketen behoort tot de verantwoorde-
lijkheid van de operatoren.  
Een operator waarvan het ACS geschorst is (hetzij het algemene ACS of de exportproce-
dure specifiek voor de Douane-Unie), mag geen pre-attesten afleveren gedurende zijn 
schorsing. Bovendien, wanneer de schorsing opgeheven is, mag de operator geen pre-
attestaties afleveren voor het vlees dat gedurende de schorsing geproduceerd werd. 
 
 
 
VII. BEVEILIGD PAPIER 
 
In het kader van het veterinaire Memorandum tussen de Russische Federatie en de EU 
dienen de exportcertificaten en pre-exportcertificaten vanaf 01/01/2005 afgedrukt te wor-
den op beveiligd draagpapier. 
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Dezelfde voorwaarden blijven gelden voor de export naar de andere landen van de Doua-
ne-Unie, waaronder Wit-Rusland. 
 
De bedrijfsverantwoordelijke dient dit draagpapier aan te schaffen bij het FAVV en de ver-
deling ervan gebeurt via de LCE ’s (volgens de dienstinstructies). 
 
De LCE houdt een register bij waarin wordt vermeld welke bladnummers aan welke bedrij-
ven worden overgedragen. Vanaf het moment dat de bedrijfsverantwoordelijke of diens 
gezant het ontvangstbewijs tekent, valt het papier onder de verantwoordelijkheid van het 
bedrijf. 
 
Beveiligd papier mag niet worden uitgeleend of uitgewisseld tussen bedrijven onderling. 
Als beveiligd papier onbruikbaar is geworden, dient het zo snel mogelijk te worden terug-
bezorgd aan de LCE. De LCE registreert de bladnummers als zijnde onbruikbaar. Verlies 
of ontvreemding van beveiligd papier dient onmiddellijk te worden gemeld aan de LCE, 
met vermelding van de betrokken bladnummers. Bij ontvreemding van beveiligd papier 
moet de verantwoordelijke bovendien een PV laten opstellen door de politie. Het nummer 
van de PV moet worden doorgegeven aan de LCE. 
 
Elk draagpapier heeft een aantal specifieke kenmerken die het praktisch onmogelijk ma-
ken om dit beveiligd draagpapier na te bootsen. 
 
De certificaten uit het veterinair akkoord, terug te vinden op de website van het FAVV 
(www.favv.be) hebben een dubbele beveiliging qua nummering: 

- onderaan ieder blad van het beveiligd draagpapier bevindt zich een uniek volg-
nummer van 8 cijfers 

- bovenaan bevindt zich het unieke referentienummer van het afgeleverde certificaat 
dat door de certificerende agent van het FAVV, die het certificaat heeft onderte-
kend, wordt toegekend. 

 
Certificaten voor export naar Wit-Rusland moeten op elke pagina voorzien worden van 
een stempel en een paraaf van de certificerende agent! 
 
 
 
VIII. VERZEGELING VAN DE ZENDING 
 
De definitieve voor Wit-Rusland bestemde zending moet worden verzegeld en het zegel-
nummer moet op het certificaat worden vermeld. Het zegelnummer garandeert de integri-
teit 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) aangepast te worden. Deze aanpassing moet ondertekend, afgestempeld en ge-
dagtekend worden op dit certificaat. 
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Na certificatie van de definitieve voor Wit-Rusland bestemde zending mag er hiervan geen 
tussentijdse opslag noch splitsing van de zending gebeuren. 
 
 
 
IX. PRE-NOTIFICATIE 
 
Deze is niet verplicht voor zendingen bestemd voor Wit-Rusland. Echter, voor zendingen 
bestemd voor Wit-Rusland, wordt er vanuit de Europese Commissie aangeraden dat de 
operator een scan van de veterinaire 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.  
 
 
 
X. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 1.1: indien de verzender een inrichting is erkend voor de export naar de Douane-
Unie, dan dienen de gegevens vermeld te worden zoals op de Rosselkhoznadzor 
website. De verzender mag ook een “TRADER” zijn. 
 
Punt 1.4: enkel derde landen van transit vermelden (niet de EU-lidstaten waar de zending 
doorgaat). 
 
Punt 1.6: het/(de) land(en) van waar de producten afkomstig zijn. 
 
Punten 1.8 en 1.9: FAVV vermelden. 
 
Punt 1.10: moet worden ingevuld door de verzender/verantwoordelijke aanvrager van het 
certificaat. 
 
Punten 2.1 t.e.m. 2.5 en 2.7: onder deze punten dienen, indien er sprake is van 
verschillende producten, productiedata (toegelaten format: uu.dd.mm.jjjj; 
uu.dd.mm.jj; dd.mm.jjjj; dd.mm.jj; mm.jjjj; mm.jj), verpakkingen, lotnummers,… de 
gegevens te worden uitgesplitst. In geval er bij één van deze punten een uitsplitsing 
bestaat, dient de uitsplitsing ook te worden toegepast in de andere punten. De 
gegevens dienen steeds in dezelfde volgorde te worden weergegeven en van elkaar 
te worden gescheiden via een slash (/).  
Voorbeeld gemengde zending bestaande uit 3 verschillende producten:  
2.1.: Naam product X/ Naam product Y/ Naam product Z 
2.2.: Productiedatum product X/ Productiedatum product Y/ Productiedatum product Z 
2.3.: Aard verpakking product X/ Aard verpakking product Y/ Aard verpakking product Z 
2.4.: Aantal verpakkingen product X/ Aantal verpakkingen product Y/ Aantal verpakkingen product Z 
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2.5.: Nettogewicht product X/ Nettogewicht product Y/ Nettogewicht product Z 
2.7.: Identificatiemerkteken product X/ Identificatiemerkteken product Y/ Identificatiemerkteken product Z 
Indien het type verpakking voor alle producten in de zending dezelfde is, volstaat 
het om onder punt 2.3. de aard van de verpakking slechts éénmaal te specifiëren.  
 
Punt 3.1: hier dient toegezien te worden op de kanalisatie voor varkensvlees en rauwe 
vleesbereidingen inclusief slachtafval. Enkel Belgische inrichtingen die opgenomen zijn op 
de lijst voor export naar de Douane-Unie mogen hier vermeld zijn. 
 
Punt 3.2: hier dient de LCE, waar het certificaat wordt afgeleverd, te worden vermeld. 
 
Punten 4.1 en 4.2: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de EU-
regelgeving. 
 
Punt 4.3: de entiteit die van toepassing is (land, administratief gebied, bedrijf, ...) 
voor een specifieke ziekte is de entiteit vermeld na de specifieke ziekte. Voor deze 
meldingsplichtige ziekten dient de status van een specifieke ziekte te worden ge-
controleerd op de website van het FAVV indien de dieren afkomstig zijn uit België 
en op de website van de OIE indien de dieren komende zijn van andere lidstaten. De 
exploitant moet de nodige informatie over de herkomst van de dieren waarvan het 
vlees afkomstig is, kunnen voorleggen. 
 
Punt 4.4: deze voorwaarde kan gecertificeerd worden op basis van de EU-wetgeving, op 
basis van het naleven van de instructies van de fabrikant over het gebruik van de 
geneesmiddelen, de resultaten van de autocontrole en het nationale controleplan. 
De operator, exploitant van een levensmiddelenbedrijf verantwoordelijk voor de levens-
middelen uitgevoerd op basis van artikel 12, punt 2 van verordening (EG) nr. 178/2002, 
dient volgende maatregelen toe te passen en op te nemen in zijn autocontrolesysteem. 
Ingangscontrole van levende dieren en producten: 

- voor de export van gekoeld en diepgevroren varkensvlees/rauwe vleesbereidingen 
ervan 

• de "Voedselketeninformatie (VKI-document)" voor levende varkens dient 
24u op voorhand op het slachthuis toe te komen; 

• de operator in het slachthuis dient op het VKI-document te verifiëren dat in 
de laatste 2 maanden de levende dieren niet werden behandeld met tetra-
cyclines; 

• de operator in een uitsnijderij/inrichting erkend voor vleesbereidingen dient 
op het handelsdocument te verifiëren dat het vers vlees beantwoordt aan 
de certificatievoorwaarden voor export naar de Douane-Unie. 

 
Punt 4.5: de certificerende agent controleert dat op de pre-attestaties vermeld staat dat 
de trichinellatest werd uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, moet de operator kunnen 
aantonen dat de producten aan één van de vermelde koudebehandeling werden onder-
worpen. 
 

http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/animal-diseases/
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Punt 4.6: dit punt kan worden ondertekend op basis van de EU-regelgeving en na con-
trole: 

- dat er wordt voldaan aan de voorschriften van de verordening (EG) nr. 2073/2005 
van de Commissie inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen; 

- van de temperatuur van de producten (max 4°C voor niet-bevroren producten, max 
-18°C voor bevroren producten); 

- van de algemene staat van het vlees (geur, kleur, enz…). 
 
Punt 4.7: dit punt kan worden ondertekend voor zover de operator voldoet aan wat be-
schreven in in punt ‘V. Specifieke voorwaarden – Normen toegepast door de Douane-
Unie’ van deze instructie. De certificerende agent controleert: 

- dat de operator deelneemt aan de sectorale monitoringsplan, alsook alle operatoren 
stroomopwaarts gelegen, OF 

- dat er analyses op zendingsniveau werden uitgevoerd. 
 
Punt 4.8: dit punt kan worden ondertekend op basis van de EU-regelgeving. 
 
Punt 4.9: dit punt kan worden ondertekend na controle. 
 
Punt 4.10: verpakkingsmateriaal moet voldoen aan wat er in de EU-regelgeving be-
schreven is. 
 
Punt 4.11: dit punt kan worden ondertekend op basis van de EU-regelgeving. 
 
 
XI. AANVERWANTE WEBSITES 
 

1. European Commission, DG Health and Consumers 
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/ind
ex_en.htm 
 

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

 

http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/index_en.htm
http://fsvps.ru/fsvps/importExport/belgium/index.html?_language=en

