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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Zee- en zoetwaterproducten 
(vis en hun kuitproducten, 
schaaldieren, weekdieren 
en andere ongewervelde 
waterdieren 
 

0302 
0303 
0304 
0305 
0306 
0307 

1504 
1603 
1604 
1605 

Frans-Polynesië 

 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 

Code FAVV Titel van het certificaat  

EX.VTP.PF.02.02 Sanitair en gezondheidscertificaat betreffende zee- en 
zoetwaterproducten (vis en hun kuitproducten, 
schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde 
waterdieren) bestemd voor Frans Polynesië 

3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Frans-Polynesië 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Frans-Polynesië is 
niet nodig voor inrichtingen die zee- en zoetwaterproducten (vis en hun 
kuitproducten, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren) 
exporteren van België naar Frans-Polynesië. 
 
 

IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 

 

GN-code 
 
Producten die onder de volgende GN-codes vallen kunnen niet geëxporteerd 
worden met dit certificaat: 0511 – 1516 – 1517 – 1518 – 1902 – 2103 - 2104 
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V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 

Punten 4.1 tot 4.4: Deze verklaringen mogen ondertekend worden op basis van 
de EU-wetgeving.  
 
Punt 5.1: Dit punt heeft betrekking op verse producten. Naargelang de soort 
verse producten dient aan bepaalde eisen voldaan te worden en kunnen andere 
eisen geschrapt worden. De operator legt de nodige bewijzen voor met 
betrekking tot de traceerbaarheid van de producten.  
 

• Punt 5.1.1: De verklaringen onder dit punt hebben betrekking op levende 
vissen, dode vissen waarvan de ingewanden niet werden verwijderd en 
hun kuitproducten (eieren).  

Indien de producten die geëxporteerd worden niet van deze aard zijn, 
wordt dit punt geschrapt.  
Indien wel degelijk dergelijke producten geëxporteerd worden, wordt 
aangeduid of het visteeltbedrijf / het gebied van herkomst / het land van 
herkomst (schrap wat niet van toepassing is) vrij is van de onder de 
volgende 5 punten genoemde ziekten. 
 

▪ Punt 5.1.1.1, 5.1.1.2 en 5.1.1.5: Dit zijn aangifteplichtige ziekten en 
deze verklaringen kunnen ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van het land/gebied van herkomst voor deze 
ziekten. De dierziektestatus kan geverifieerd worden op de website 
van het FAVV (voor België) of de OIE (voor andere landen). 
 

▪ Punt 5.1.1.3: Deze verklaring kan ondertekend worden op basis 
van het niet in Europa voorkomen van deze ziekte. Deze ziekte 
komt enkel voor in Japan. 

 
▪ Punt 5.1.1.4: Deze verklaring kan ondertekend worden op basis 

van een verklaring afgeleverd door een erkende dierenarts waarin 
wordt bevestigd dat het visteeltbedrijf vrij is van deze ziekte.  

 
• Punt 5.1.2: Deze verklaring heeft betrekking op rauwe en niet-ontkopte 

tienpootkreeften.  
De verklaring wordt geschrapt indien dit niet van toepassing is. Indien 
wel van toepassing, wordt aangeduid of het aquacultuurbedrijf / het 
gebied van herkomst / het land van herkomst (schrap wat niet van 
toepassing is) vrij is van white spot disease. 

▪ De verklaring kan ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van het land/gebied van herkomst voor wat betreft 
deze ziekte via de website van het FAVV (België) of van de OIE.  

 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/aquatic-code/access-online/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/aquatic-code/access-online/
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• Punt 5.1.3: Deze verklaring heeft betrekking op rauwe en niet-ontkopte 
peneïde garnalen (familie Penaeidae).  
De verklaring wordt geschrapt indien dit niet van toepassing is. Indien 
wel van toepassing, wordt aangeduid of het aquacultuurbedrijf / het 
gebied van herkomst / het land van herkomst (schrap wat niet van 
toepassing is) vrij is van yellowhead disease. 

▪ De verklaring kan ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van het land/gebied van herkomst voor wat betreft 
deze ziekte via de website van het FAVV (België) of van de OIE. 

 
• Punt 5.1.4: Deze verklaring heeft betrekking op weekdieren en meer 

bepaald rauwe verse en diepgevroren levende tweekleppige weekdieren. 
De verklaring wordt geschrapt indien dit niet van toepassing is. 

▪ Wat betreft de ziekte van Akoya, kan de verklaring ondertekend 
worden op basis van het enkel in Japan voorkomen van deze 
ziekte. 

▪ Wat betreft de sterilisatiebehandeling van de parelmoerschelpen 
dient de operator de nodige bewijzen voor te leggen (vb. 
productieproces).  

 
Punt 5.2: De operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen, bijvoorbeeld: 
ingrediëntenlijst en productieproces. Voor producten die verwerkt werden in 
andere EU-lidstaten is een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde 
overheid van het land in kwestie vereist. 
 
Punt 5.3: Deze verklaring heeft betrekking op levensmiddelen die een 
hittebehandeling hebben ondergaan. De operator dient hiervoor de nodige 
bewijsstukken voor te leggen. Voor producten verwerkt in andere EU-lidstaten 
dan België is een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van het 
land in kwestie vereist. 
 

• Punt 5.3.1: Deze verklaring kan ondertekend worden na controle op basis 
van de informatie die de operator voorlegt met betrekking tot het 
productieproces en de verpakking van de levensmiddelen. 

OF 
• Punt 5.3.2: Deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de 

informatie die de operator voorlegt met betrekking tot het 
productieproces. De producten moeten een hittebehandeling ondergaan 
hebben zoals in de tabel hieronder beschreven. 
 

Kerntemperatuur 
 

Tijd  

70°C 1 u 

Een andere temperatuur en tijd waarvoor is bewezen dat deze een 
overeenkomstig resultaat geven in de testen genoemd in het certificaat. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/aquatic-code/access-online/

