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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Rundvlees 0201, 0202, 0206 Filipijnen 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.PH.02.01 Veterinaire certificaat voor de export van vlees 

van als landbouwhuisdier gehouden runderen 
3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar de Filipijnen 
 
Het Belgische systeem wordt regelmatig gevalideerd door de Filipijnse overheid, door 
het uitvoeren van inspectiebezoeken. De laatste validatie is vervallen in 2018. 
De Filipijnse overheid heeft echter bevestigd dat export kan doorgaan onder dezelfde 
voorwaarden in afwachting van een nieuw inspectiebezoek aan België. 
 
Het vlees uitgevoerd naar de Filipijnen moet in België geproduceerd zijn (en dit vanaf 
het slachthuis) door een operator die over een erkenning voor de productie van 
rundvlees beschikt. Producten die enkel zijn opgeslagen in België mogen niet 
uitgevoerd worden naar de Filippijnen. 
 
 
Invoervergunning 
 
Elke operator moet over een invoervergunning beschikken, die “Sanitary and 
Phytosanitary Import Clearance” genoemd is en die door de Bureau of Animal 
Industry van Filippijnen afgeleverd is.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de nodige stappen te 
ondernemen om een dergelijke vergunning te verkrijgen. Het FAVV komt hier 
niet tussenbeide.  
 
Het nummer van deze vergunning dient in het daartoe bestemde vak op het 
certificaat vermeld te zijn. 
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IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Oorsprong en herkomst van de runderen 
 
Producten komen enkel in aanmerking voor export naar de Filipijnen indien ze afgeleid 
zijn van runderen geboren en gekweekt in België.  
 
Het voldoen aan de eis betreffende de oorsprong en herkomst van de dieren wordt 
door het slachthuis gecontroleerd door middel van de paspoorten van de geslachte 
runderen en de informatie aanwezig in Sanitel. 
 
Na het slachthuis wordt het voldoen aan de eis betreffende de oorsprong en herkomst 
van de dieren doorgegeven aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie punt VI in deze instructie). 
 
 
Labelen van de producten 
 
Labelen van producten bestemd voor export naar de Filippijnen dient te gebeuren 
conform de Filipijnse vereisten. De operator dient zich hiervoor te informeren bij zijn 
importeur. In geen geval mag de verpakking van de te exporteren producten het label 
‘Export to China’ dragen: dergelijke producten zullen door de Filipijnse autoriteiten 
worden geweigerd of vernietigd.  
 
Het FAVV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen bij export als 
gevolg van het niet correct labelen van de geëxporteerde producten. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
De certificerende agent controleert dat de verpakking van de te exporteren producten 
in geen geval het label ‘Export to China’ draagt. 
 
Punt 1.20: de certificerende agent controleert het containernummer dat vermeld is op 
het certificaat. Bovendien moet de zending worden verzegeld met een zegel van het 
FAVV en/of met een zegel van de operator, op voorwaarde dat dit laatste is 
aangebracht onder toezicht van de certificerende agent. De certificerende agent 
noteert het (de) zegelnummer(s) op het certificaat. 
 
Punt 1.24: het nummer van het SPS-IC document dat afgeleverd is door de 
Filipijnse overheid invullen (zie punt III van deze instructie, onder de rubriek 
‘Invoervergunning’). 
 
Punt 2.1: deze verklaring kan na controle worden ondertekend. De certificerende agent 
controleert de relevante documenten (VKI-document indien vanuit een slachthuis 
uitgevoerd, pre-attestaties op het handelsdocument indien vanuit een inrichting 
stroomafwaarts van het slachthuis uitgevoerd – zie punt VI van deze instructie). 
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Punten 2.2 tot en met 3: deze verklaringen kunnen op basis van de regelgeving 
ondertekend worden. 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE  
 
De algemene modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-CB betreffende 
pre-attestatie en pre-certificering zijn van toepassing (zie website van het FAVV, 
onder het tabblad “Algemene documenten voor de export naar derde landen”). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake het 
voldoen aan de eisen m.b.t. de oorsprong en herkomst van de runderen (op 
basis van de paspoorten en Sanitel of pre-attestaties op het handelsdocument), 
kan hij het rundvlees pre-attesteren voor de Filipijnen. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op 
het handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: PH. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/

