
I.1. Verzender

Naam
Adres
Land ISO-code

I.2. Imsoc-referentie

I.2.a. Local Reference

I.5. Geadresseerde

Naam
Adres
Land ISO-code

I.3. Bevoegde centrale autoriteit
I.4. Local competent authority

I.7. Land van oorsprong ISO-code I.9. Country of destination ISO-code

I.8. Region of origin Code I.10. Regio van bestemming Code
I.11. Place of Dispatch

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.12. Plaats van bestemming

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.13. Plaats van lading

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.14. Date and time of departure

I.15. Vervoermiddel

Soort Document Identificatie

I.16 Entry Point

I.18. Transport conditions
Gekoeld ☐ Controlled

temperature ☐ Omgeving ☐ Bevroren ☐
I.17. Begeleidende documenten

Referentien
ummer van
het
handelsdoc
ument

Datum van
afgifte

Land Plaats van
afgifte

I.19. Containernummer / Zegelnummer

I.20. Certified as
Menselijke consumptie ☐ Voeder voor gezelschapsdieren ☐ Production of petfood ☐ Andere ☐
Farmaceutisch gebruik ☐ Technisch gebruik ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Country ISO-code
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. For transit through Member State(s) ☐

Country ISO-code

I.23. Totaal aantal colli I.24. Totale hoeveelheid I.25. Totaal nettogewicht I.25. Totaal brutogewicht

I.28. Description of consignment

Grondstof Soort(en) Hoeveelheid Partijnummer Verwerkingsbedrijf

Koelhuis Uitsnijderij Datum van invriezing Productiedatum Slachtdatum

Nettogewicht Product Description Aantal colli Identificatiekenmerk

EUROPESE UNIE Export Health Certificate
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II. Informatie over de gezondheid

Gezondheidsverklaring

(1) Het hier omschreven vlees of (de) vleesproduct(en) is/zijn afkomstig van dieren die in                          
[naam van lidstaten invullen] zijn geboren en gefokt, in                           [naam van lidstaat invullen] zijn
geslacht en in                           [naam van lidstaat invullen] zijn verpakt. De slachthuizen waar de dieren
zijn geslacht en/of de verwerkingsbedrijven waar het vlees is verpakt, zijn erkend en staan onder
geregeld veterinair-sanitair toezicht van de bevoegde veterinaire autoriteit;

en

(2) het vlees of (de) vleesproduct(en) is/zijn afkomstig van dieren die de ante- en postmortemkeuring
hebben ondergaan en bij het slachten geen tekenen van infectieuze en besmettelijke ziekten
vertoonden;

en

(3) het vlees is in het kader van de programma's voor schadelijke organismen, residuen van
diergeneesmiddelen en andere giftige stoffen onder controle van de bevoegde autoriteit getest. De
resultaten van de tests voldoen aan de EU-prestatienormen en hebben geen bewijs geleverd van de
aanwezigheid van chemische residuen, residuen van geneesmiddelen of giftige stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor de volksgezondheid. De van voor de voedselproductie bestemde dieren afkomstige
weefsels bevatten geen verboden chemische stoffen en het gehalte van geneesmiddelen en chemische
stoffen in het weefsel is niet hoger dan de maximumresidugehalten;

en

(4) het hier omschreven vlees of (de) vleesproduct(en) is/zijn onder hygiënische omstandigheden
schoongemaakt, bereid en verpakt in officieel erkende inrichtingen die onder toezicht van de officiële
dierenarts staan. Het vlees of (de) vleesproduct(en) is/zijn geschikt voor menselijke consumptie en
komt/komen in aanmerking voor onbeperkt handelsverkeer binnen de Europese Unie overeenkomstig
de EU-wetgeving en de toepasselijke wetgeving van                          [naam van de certificerende EU-
lidstaat invullen];

en

(5) de EU-lidstaat van uitvoer moet voor de voedselproductie bestemde dieren en het vlees daarvan
betrekken van de lidstaten die voor dat type product een invoerprotocol met Hongkong hebben
vastgesteld(1).

Aanvullende gezondheidsverklaringen voor rundvlees (indien van toepassing)

(6) Het hier omschreven rundvlees of (de) rundvleesproduct(en) is/zijn afkomstig van dieren die in
                         [naam van de lidstaat invullen] zijn geboren en in                          [naam van de lidstaat
invullen] zijn gefokt, in gebieden waarvan de OIE heeft erkend dat zij een                          [risicostatus]
BSE-risico hebben overeenkomstig de Gezondheidscode voor landdieren van de OIE;

en

(7) het rundvlees of (de) rundvleesproduct(en) wordt/worden als veilig beschouwd en aanbevolen voor
handel, afhankelijk van de meest recente BSE-status van de afzonderlijke lidstaat (lidstaten) waar de
runderen zijn vervoederd en geslacht, en het vlees/de vleesproducten zijn geproduceerd en verwerkt,
overeenkomstig de aanbevelingen van de OIE uit hoofde van de Gezondheidscode voor landdieren.

Opmerkingen

a) Voor het hier omschreven vlees of (de) vleesproduct(en) dat/die afkomstig is/zijn van dieren die in een
in aanmerking komende EU-lidstaat zijn geslacht die niet de EU-lidstaat is van waaruit de zending wordt
uitgevoerd, moet deze aangifte ten uitvoer worden afgegeven. In dit scenario moet de importeur in
Hongkong een schriftelijke vergunning van het Centre for Food Safety of the Food and Environmental
Hygiene Department of Hong Kong verkrijgen.

b) Voor het vlees of (de) vleesproduct(en) dat/die afkomstig is/zijn van dieren die in de uitvoerende EU-
lidstaat zijn geslacht, moet een gezondheidscertificaat worden afgegeven. In dit geval is geen
invoervergunning vereist.

Deel I

·         Vak I.7.: land van oorsprong betekent het land van uitvoer.

·         Vak I.11.: plaats van oorsprong: naam en adres van de inrichting van verzending in het land van
uitvoer.

EUROPESE UNIE

(HK) Aangifte ten uitvoer van varkensvlees/rundvlees/schapenvlees
(vlees/slachtafvallen/vleesproducten) van in aanmerking komende EU-

lidstaten naar Hongkong (V2.)
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II. Informatie over de gezondheid

·         Vak I.21.: vermeld bij vervoer in containers of dozen het containernummer en het zegelnummer
(indien van toepassing).

·         Vak I.25.:

Douanecode en titel: gebruik de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS) onder de volgende
rubrieken:

02.01; 02.02; 02.03; 02.04; 02.06; 02.09; 05.04; 05.06; 15.01; 15.02.

Productomschrijving: geef de aard van de deelstukken aan.

Datum van invriezing: geef de maand en het jaar van invriezing aan.

Slachthuis, uitsnijderij, koelhuis, pakinrichting: vermeld de overeenkomstige naam, het land (ISO-code)
en het erkenningsnummer van de inrichting (indien van toepassing).

Deel II

(1) Met andere woorden, indien lidstaat A slechts voor rund- en varkensvlees invoerprotocollen met
Hongkong heeft vastgesteld, mag lidstaat A, indien de eindproducten naar Hongkong worden
uitgevoerd, slechts rundvee, varkens en het vlees daarvan voor verdere verwerking aan lidstaat B
leveren.

Certifying Officer

Name (in capital letters)
Datum van ondertekening
Stempel

Qualification and title
Handtekening

EUROPESE UNIE

(HK) Aangifte ten uitvoer van varkensvlees/rundvlees/schapenvlees
(vlees/slachtafvallen/vleesproducten) van in aanmerking komende EU-

lidstaten naar Hongkong (V2.)
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