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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Product omschrijving GN code Land 
Pluimveevlees  
Pluimveevleesbereidingen 
Pluimveevleesproducten  

0207 
1602 

0209 
 

1601 
 

India 

 
 
 
II. NIET-ONDERHANDELD CERTIFICAAT  
 

Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.IN.NN.01.02 Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 

pluimveevlees en -vleesproducten (van 
toepassing voor alle categorieën pluimveevlees 
en -vleesproducten) 

5 blz. 

 
Het hiervoor vermelde certificaat is uitgewerkt op basis van de Indiase 
importeisen, maar is niet onderhandeld met noch gevalideerd door de Indiase 
overheid.  
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of het wordt 
aanvaard door de Indiase overheid vooraleer hij uitvoert. Het FAVV kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat het certificaat niet wordt 
aanvaard door de autoriteiten van het land van bestemming. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor uitvoer naar India 
 
De inrichtingen waarin de uitgevoerde vlees, vleesbereidingen en/of 
vleesproducten werden verkregen moeten op voorhand geregistreerd zijn bij de 
Indiase overheid. Die registratie bij de Indiase overheid moet gebeuren via de 
bevoegde overheid van het land waar deze inrichtingen gevestigd zijn.  
De lijst met geregistreerde inrichtingen wordt beschouwd als een gesloten lijst. 
Ze is beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
Om zijn inrichting in deze lijst te laten opnemen moet een Belgische operator een 
erkenningsaanvraag voor export naar India indien bij zijn LCE, overeenkomstig 
de procedure export erkenning (zie website FAVV) en aan de hand van het gepaste 
formulier (EX.VTP.erkenningsaanvraag). 
 
De operator moet de Indiase registratieformulier toevoegen aan zijn 
erkenningsaanvraag voor export. Deze is beschikbaar op de website van het 
FAVV. Rekening houden met de instructies die op deze pagina worden gegeven 
bij het invullen van het Indiase registratieformulier. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/india/registratie/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/india/registratie/
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Indien het formulier is ingevuld overeenkomstig de instructies, dan dateert en 
stempelt de LCE het formulier en stuurt het door naar het Hoofdbestuur, die het 
verder overmaakt aan de Indiase overheid. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om te controleren dat hij wel 
degelijk is opgenomen in de gesloten lijst (zie bovenstaande link). 
 
 
Invoervergunning 
 
De operator die naar Indië uitvoert, moet over een invoervergunning beschikken. Die 
beschrijft de producten waarvoor hij een toelating heeft om ze naar India te mogen 
uitvoeren. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Vestiging van de productie-inrichtingen 
 
Het uitgevoerde eindproduct moet verkregen zijn in een inrichting die onder 
toezicht staat van de overheid van het land van export, m.a.w. onder toezicht van 
het FAVV. 
De inrichting waarmee rekening moet worden gehouden is de inrichting die haar 
identificatiemerk op het product heeft aangebracht. 
In andere woorden, de uitgevoerde producten moeten de identificatiemerk van 
een Belgische inrichting dragen. 
 
De grondstoffen (dieren of vlees) die gebruikt werden voor het vervaardigen van 
het uitgevoerde eindproduct mogen afkomstig zijn uit of verkregen zijn in andere 
lidstaten (LS). 
De grondstoffen op basis van vlees die afkomstig zijn uit een andere LS moeten 
wel vergezeld zijn van een pre-certificaat dat garandeert dat ze verkregen zijn in 
een inrichting die geregistreerd is voor export bij de Indiase overheid (zie punt VI 
van deze instructie). 
Het voldoen aan deze eis kan verder door de keten worden doorgeven aan de 
hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze 
instructie). 
 
 
Oorsprong van het pluimvee waarvan het vlees verkregen is 
 
De uitgevoerde producten moeten 

- indien het vlees betreft, verkregen zijn in België van 
o pluimvee geboren en gekweekt in België, et/ou 
o pluimvee geboren en gekweekt in een andere lidstaat (LS); 

- indien het vleesproducten betreft, verkregen zijn in België van 
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o vlees verkregen in België van pluimvee geboren en gekweekt in België 
of in een andere LS, 

o vlees verkregen in een andere LS van pluimvee geboren en gekweekt 
in België of in een andere LS. 

 
Indien het vlees niet verkregen is in België van pluimvee geboren en gekweekt in België, 
dan moet(en) het (de) land(en) waarvan de gebruikte grondstoffen (dieren of vlees naar 
gelang het geval) vermeld zijn in het certificaat. Deze informatie moet dus beschikbaar 
zijn voor de certificerende agent. 
 

A. Vlees verkregen in België 
 
De informatie betreffende het land van geboorte en kweek van het pluimvee is 
beschikbaar op het VKI-document die de dieren naar het slachthuis vergezelt.  
 
De informatie kan verder in de voedselketen doorgegeven worden aan de hand 
van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 

B. Vlees verkregen in een andere LS 
 
De informatie betreffende het land van geboorte en kweek van het pluimvee moet 
worden verstrekt aan de hand van een pre-certificaat afgeleverd oor de overheid 
van de LS waar het vlees werd verkregen (zie punt VI van deze instructie). 
  
De informatie wordt daarna, indien nodig, verder in de voedselketen doorgegeven 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze 
instructie). 
 
 
Gezondheidsstatus van de landen / zones / compartimenten van oorsprong van het 
pluimvee >< thermische behandeling  
 
Garanties met betrekking tot het sanitair statuut van de landen / zones / 
compartimenten waarvan het pluimvee waarvan het vlees is afgeleid afkomstig is, 
moeten op het certificaat worden gegeven voor hoog pathogene aviaire influenza 
(HPAI) en de ziekte van Newcastle (NCD). 
 
De uitgevoerde producten moeten: 

- hetzij afgeleid zijn van pluimvee dat niet gehouden werd in een zone 
afgebakend rond een HPAI of NCD uitbraak gedurende de 21 dagen 
voorafgaand aan het slachten (men houdt rekening met een 10 km zone 
rond een uitbraak); 

- hetzij onderworpen zijn aan een thermische behandeling die voldoende is 
om de virus van AI of NCD te inactiveren. 

 
De certificerende agent moet, voor elk van de ziektes waarvoor garanties gevraagd 
worden, kiezen tussen verschillende opties. 
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A. Gezondheidsstatus inzake HPAI en NCD 
 
Gezien de Europese regelgeving zoneringsmaatregelen voorziet in plaats van 
compartimentaliseringsmaatregelen, is het altijd de optie “land” of “zone” die in 
acht zal worden genomen, en niet die van “compartiment”. 
 

i. Vlees verkregen in België 
 
De informatie betreffende de eventuele lokalisatie in een HPAI of NCD zone is 
beschikbaar op het VKI-document dat het pluimvee naar het slachthuis vergezelt. 
 
Het slachthuis kan dus controleren dat er aan de eis betreffende de herkomst van 
het pluimvee is voldaan. 
 
Het voldoen aan de eis betreffende de HPAI en NCD sanitaire status kan nadien 
verder in de keten worden gecommuniceerd aan de hand van een pre-attestatie 
op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 

ii. Vlees verkregen in een andere LS 
 
Het voldoen aan de eis betreffende de HPAI en NCD sanitaire status moet worden 
verstrekt aan de hand van een pre-certificaat afgeleverd door de overheid van de 
LS waar het vlees werd verkregen (zie punt VI van deze instructie). 
  
De voldoen aan de eis kan daarna, indien nodig, verder in de voedselketen worden 
doorgegeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie 
punt VI van deze instructie). 
 

B. Thermische behandeling 
 
De vleesproducten moeten: 

- hetzij vervaardigd zijn van pluimveevlees dat pre-geattesteerd is of pre-
gecertificeerd is voor India, 

- hetzij onderworpen zijn aan een specifieke thermische behandeling. 
 

i. Vleesproducten thermisch behandeld in België  
 
De operator die de thermische behandeling toepast kan hetzij deze thermische 
behandeling garanderen aan de hand van zijn productieproces, hetzij de 
informatie betreffende deze thermische behandeling verder in de keten 
doorgeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt 
VI van deze instructie). 
 

ii. Vleesproducten thermisch behandeld in een andere LS 
 
De nodige garanties moeten worden verstrekt aan de hand van een pre-certificaat 
afgeleverd door de overheid van de LS waar het vlees werd verkregen (zie punt VI 
van deze instructie). 
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Deze garanties kunnen daarna, indien nodig, verder in de voedselketen worden 
doorgegeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie 
punt VI van deze instructie). 
 
 
Gezondheidsstatus van het land / zone / compartiment waar het pluimvee werd geslacht 
>< thermische behandeling  
 

A. Situatie voor HPAI 
 
De uitgevoerde producten moeten afgeleid zijn van pluimvee geslacht in een land 
/ zone / compartiment vrij van HPAI op moment van de slachting. De naam van het 
land / de zone / het compartiment moet op het certificaat vermeld zijn. 
 
Er moet met het volgende rekening worden gehouden. 

- Daar de Europese regelgeving zoneringsmaatregelen voorziet in plaats van 
compartimentaliseringsmaatregelen, is het altijd de optie “land” of “zone” 
die in acht zal worden genomen, en niet die van “compartiment”. 

- In het kader van HPAI moeten de zones en compartimenten voorafgaand 
goedgekeurd zijn door de ‘Department of Animal Husbandry, Dairying and 
Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, 
Krishi Bhawan, New Delhi’. 

- Een land / zone wordt als vrij beschouwd voor zover er geen geval van HPAI 
is geweest is de laatste 30 dagen voorafgaand aan het slachten (termijn van 
toepassing volgens de EU regelgeving). 

 
i. Pluimvee geslacht in België 

 
Er zijn geen zones in België die als vrij van HPAI zijn goedgekeurd door de Indiase 
overheid. België moet dus in zijn geheel vrij zijn van HPAI (overeenkomstig de 
hierboven vermelde bepaling) op moment van het slachten van het pluimvee. 
 
Het voldoen aan de eis wordt gecontroleerd op moment van certificering. Worden 
in acht genomen, de slachtdatum (aan te leveren door operator), de lokalisatie 
van het slachthuis (informatie beschikbaar op het certificaat) en de sanitaire 
situatie van België of de zone (geografische entiteit) eventueel vermeld op het 
uitvoervergunning, op moment van slachten (beschikbaar op website FAVV). 
 

ii. Pluimvee geslacht in een andere LS 
 
Het FAVV beschikt niet over middelen die haar toelaat te controleren of zones 
gelegen in andere LS goedgekeurd zijn door de Indiase overheid als vrij van HPAI. 
De eis zal dus van toepassing zijn aan de hele LS waar het pluimvee geslacht 
werd, tenzij de overheid van het betrokken LS bevestigt dat het slachten heeft 
plaatsgevonden in een zone erkend als vrij van HPAI door de Indiase overheid. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/situatiebelgie.asp
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De nodige garanties moeten worden verstrekt aan de hand van een pre-certificaat 
afgeleverd door de overheid van de LS waar het vlees werd verkregen (zie punt VI 
van deze instructie). 
 

B. Situatie voor NCD 
 
De uitgevoerde producten moeten afgeleid zijn van pluimvee geslacht in een land 
/ zone / compartiment vrij van NCD op moment van de slachting. De naam van het 
land / de zone / het compartiment moet op het certificaat vermeld zijn. 
 
Er moet met het volgende rekening worden gehouden. 

- Daar de Europese regelgeving zoneringsmaatregelen voorziet in plaats van 
compartimentaliseringsmaatregelen, is het altijd de optie “land” of “zone” 
die in acht zal worden genomen, en niet die van “compartiment”. 

- Een land / zone wordt als vrij beschouwd voor zover er geen geval van NCD 
is geweest is de laatste 30 dagen voorafgaand aan het slachten (termijn van 
toepassing volgens de EU regelgeving). 

 
i. Pluimvee geslacht in België 

 
Het voldoen aan de eis wordt gecontroleerd op moment van certificering. Worden 
in acht genomen, de slachtdatum (aan te leveren door operator), de lokalisatie 
van het slachthuis (informatie beschikbaar op het certificaat) en de sanitaire 
situatie van België of de zone (geografische entiteit) eventueel vermeld op het 
uitvoervergunning, op moment van slachten (beschikbaar op website FAVV). 
 

ii. Pluimvee geslacht in een andere LS 
 
De nodige garanties moeten worden verstrekt aan de hand van een pre-certificaat 
afgeleverd door de overheid van de LS waar het vlees werd verkregen (zie punt VI 
van deze instructie). 
 
 
Scheiding tussen processen met betrekking tot varkensvlees en processen met 
betrekking tot andere types vlees 
 
De geëxporteerde producten moeten zijn geproduceerd in inrichtingen waar processen 
op basis van pluimveevlees gescheiden zijn gehouden van processen op basis van 
andere types vlees. Deze scheiding mag plaatsvinden in tijd (bv. verschillende dagen 
voor het slachten of produceren van producten afkomstig van verschillende diersoorten, 
met reiniging van de installaties tussen de twee, enz.) of in ruimte (aparte lijnen voor het 
slachten, aparte ruimte afhankelijk van het diersoort waarvan de grondstoffen afkomstig 
zijn, enz.). 
 
Het voldoen aan deze eis moet kunnen worden gegarandeerd door alle operatoren van 
de productieketen, vanaf het slachthuis. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#situationbelgique
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A. Vlees verkregen en/of verwerkt in België 
 
Een operator die vlees of vleesproducten bestemd voor India produceert moet 

- zich bevoorraden bij operatoren 
o die enkel pluimvee slacht of pluimveevlees verwerkt (in andere 

woorden, operatoren erkend voor een diersoort), OF 
o die voor een complete scheiding zorgen van de processen waarbij 

verschillende diersoorten betrokken zijn; 
- moet kunnen garanderen dat hij zelf een complete scheiding toepast tussen 

processen waarbij verschillende diersoorten betrokken zijn (wanneer hij 
producten van verschillende diersoorten behandelt). 

 
Indien aan deze voorwaarden voldaan is, kan de operator het voldoen aan deze 
eis verder in de keten doorgeven aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 

B. Vlees verkregen en/of verwerkt in een andere LS 
 
De nodige garanties moeten worden verstrekt aan de hand van een pre-certificaat 
afgeleverd door de overheid van de LS waar het vlees werd verkregen (zie punt VI 
van deze instructie). 
 
 
Havens waardoor de goederen in India mogen worden ingevoerd 
 
Vlees, vleesbereidingen en vleesproducten uitgevoerd naar India moeten 
naadzakelijk toekomen in India via een van de havens die aangeduid werden door 
de Indiase overheid. 
 
De lijst met aangeduide havens is gepubliceerd op de website van het FAVV. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om zich ervan te vergewissen dat 
zijn goederen wel degelijk in een van deze havens toekomen. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 1.23: controleren dat de Belgische inrichtingen die in het tabel vermeld zijn 
wel degelijk in de gesloten lijst zijn opgenomen. Voor inrichtingen uit een andere 
LS is dit gedekt door de pre-attestaties / pre-certificaten (die de operator ter 
beschikking moet stellen). 
 
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de erkenning van de 
laatste productie-inrichting inrichting van de uitgevoerde producten. Deze inrichting 
moet in België gevestigd zijn: controleren dat het identificatiemerk op de 
uitgevoerde producten die van een inrichting erkend door het FAVV is. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/india/havens/
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Punt 2.2: de VKI-documenten / pre-attestaties /pre-certificaten en de lokalisatie 
van het slachthuis (zie punt 1.23) controleren om te bepalen indien een van de 
twee opties van toepassing is of beide. 
Indien de uitgevoerde producten niet enkel in België zijn vervaardigd van 
pluimvee geboren en gekweekt in België, dan moet de oorsprong van de 
grondstoffen op het certificaat vermeld worden. 

- Indien het uitgevoerde product vlees is, dan is het pluimvee de grondstof. 
De informatie betreffende het land van geboorte en kweek van het pluimvee 
is aanwezig op de VKI-documenten / pre-attestaties /pre-certificaten. 

- Indien het uitgevoerde product een vleesproduct is, dan is het vlees de 
grondstof. Het land van oorsprong van het vlees is het land waar het 
pluimvee geslacht werd. 

 
Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator moet de 
nodige bewijsstukken voorleggen. 

- Indien er vanuit een slachthuis geëxporteerd wordt: de details betreffende de 
erkenning controleren in BOOD. IS het slachthuis ook erkend voor het slachten 
van andere diersoorten, dan moet hij kunnen aantonen dat er een duidelijke 
scheiding is tussen de processen waarbij verschillende diersoorten betrokken 
zijn. 

- Indien er stroomafwaarts van het slachthuis uitgevoerd wordt: de operator moet 
vlees gebruiken dat pre-geattesteerd / pre-gecertificeerd is voor India (hij 
moet deze documenten dus ter beschikking kunnen stellen) EN moet 
kunnen aantonen dat er een duidelijke scheiding is tussen de processen waarbij 
verschillende diersoorten betrokken zijn 

 
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle (van de technische 
fiches van het product bv.). 
 
Punten 2.5 en 2.6: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 
 
Punt 2.7.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Moeten in acht worden genomen: 
o de lokalisatie van het slachthuis → zie punt 1.23 van het certificaat, 
o de invoervergunning: indien deze een specifieke zone (geografische 

entiteit) vermeld waarin het slachthuis gevestigd is, controleer het 
voldoen aan de eis voor deze zone, en niet voor het land in zijn 
geheel. 

- Indien het pluimvee in België is geslacht: controleren dat er geen enkel 
uitbraak van HPAI bevestigd werd bij pluimvee in België of in de zone die 
eventueel opgenomen is in de invoervergunning, en dit voor de 30 dagen 
voorafgaand aan het slachten. De operator levert de info betreffende de 
slachtdatum aan. Het controleren van de afwezigheid van een uitbraak kan 
worden gedaan op de website van het FAVV. 

- Indien het pluimvee in een andere LS geslacht is: controleren dat het pre-
certificaat die het vlees vergezeld heeft wel de nodige garanties bevat. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/situatiebelgie.asp
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- De naam van het land waarin het pluimvee geslacht werd, of de naam van 
de zone indien een dergelijke zone opgenomen is in de invoervergunning, 
moet worden vermeld op het certificaat. 

De operator stelt de nodige documenten ter beschikking. 
 
Punt 2.7.2: dit punt moet worden ondertekend enkel indien de zending vlees 
bevat, en is enkel daarop van toepassing. In tegengesteld geval kan dit punt 
worden geschrapt. 

- Punt 2.7.2.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de 
VKI-documenten / pre-attestaties / pre-certificaten. De operator stelt de 
nodige documenten ter beschikking. 

- Punt 2.7.2.2: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de 
controles uitgevoerd voor punt 2.7.2.1. 

- Punt 2.7.2.3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 

 
Punt 2.7.3: dit punt moet worden ondertekend enkel indien de zending 
vleesproducten bevat, en is enkel daarop van toepassing. In tegengesteld geval 
kan dit punt worden geschrapt. 

- Punt 2.7.3.1: de VKI-documenten / pre-attestaties / pre-certificaten 
controleren die ter beschikking worden gesteld door de operator. Deze 
optie kan worden ondertekend enkel indien het pluimvee afkomstig van 
pluimveebedrijven die niet gelegen waren in een HPAI zone in de 21 dagen 
voorafgaand aan het slachten. Indien dit niet het geval is, moet deze optie 
worden geschrapt en moet er noodzakelijk aan punt 2.7.3.3 worden 
voldaan. 

- Punt 2.7.3.2: deze optie sowieso schrappen, gezien de enige aanvaarde 
behandeling voor het inactiveren van AI virussen een thermische 
behandeling is en deze al in punt 2.7.3.3 aan bod komt.. 

- Punt 2.7.3.3: de VKI-documenten / pre-attestaties / pre-certificaten 
controleren die ter beschikking worden gesteld door de operator. 

- Punt 2.7.3.4: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 

 
Punt 2.8.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. Ze is sowieso 
van toepassing voor vlees. Voor vleesproducten mag ze geschrapt worden indien 
er voldaan is aan de eis 2.8.2. 
Voor het deel betreffende de oorsprong van het pluimvee, controleren dat er aan 
de eis is voldaan op basis van de VKI-documenten / pre-attestaties / pre-
certificaten. 
Voor het deel betreffende de lokalisatie van het slachthuis in een vrije zone:  

- De lokalisatie van het slachthuis moet in acht worden genomen → zie punt 
1.23 van het certificaat. 

- Indien het pluimvee in België is geslacht: controleren dat er geen enkel 
uitbraak van NCD bevestigd werd bij pluimvee in België of in de zone die 
eventueel opgenomen is in de invoervergunning, en dit voor de 30 dagen 
voorafgaand aan het slachten. De operator levert de info betreffende de 
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slachtdatum aan. Het controleren van de afwezigheid van een uitbraak kan 
worden gedaan op de website van het FAVV. 

- Indien het pluimvee in een andere LS geslacht is: controleren dat het pre-
certificaat die het vlees vergezeld heeft wel de nodige garanties bevat. 

Voor het deel betreffende de ante- en post-mortem inspectie: deze kan worden 
ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
Punt 2.8.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. Ze is nooit van 
toepassing op vlees en moet worden geschrapt in dat geval. Voor vleesproducten 
moet er aan worden voldaan indien er niet aan eis 2.8.1 is voldaan. De 
productieproces/ pre-attestaties / pre-certificaten controleren die ter beschikking 
worden gesteld door de operator. 
 
Punt 2.8.3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
Punt 2.9: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 
 
 
 
VI. PREATTESTATIE EN PRECERTIFICERING 
 
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie RI.AA.PA-PC betreffende de pre-
attestatie en pre-certificering zijn van toepassing (zie website van het FAVV). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pré-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie m.b.t.: 

- het land van geboorte en kweek van het pluimvee (op basis van VKI-
documenten, pre-attestaties of pre-certificaten), 

- het sanitair statuut van de zone van herkomst van het pluimvee voor HPAI en 
NCD (op basis van VKI-documenten, pre-attestaties of pre-certificaten), 

- het toepassen van scheiding tussen uitgevoerde producten en producten van 
boviene oorsprong (op basis van eigen procedures, pre-attestaties of pre-
certificaten), 

- het feit dat een operator gevestigd in een andere LS wel degelijk 
geregistreerd is voor export bij de Indiase overheid (op basis van pre-
certificaten), 

kan hij het pluimveevlees / de pluimveevleesproducten pre-attesteren voor India. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het 
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/#situatiebelgie
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
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De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: IN. 
Geboren en gekweekt in: ……………………………….. 
Pluimveebedrijven van herkomst niet opgenomen in een HPAI / NCD zone in de 21 
dagen voorafgaand aan slachten: ja / nee (1) 

Toegepast thermische behandeling: …………… °C gedurende ………… seconden (2) 

 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
(1) de niet van toepassing zijnde optie of opties schrappen 
(2) schrappen indien niet van toepassing 
 

 
 
Pre-certificering 
 
Het pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde autoriteit van een andere LS moet de 
volgende verklaringen bevatten om gebruikt te kunnen worden voor de certificering van 
pluimveevlees / pluimveevleesproducten met bestemming India. 
 
 
1. The meat /meat products are derived from poultry born, raised and slaughtered in 
.................................................(1).  
 
2. The meat / meat products come from animals slaughtered and processed in 
establishments where no meat other than poultry has been processed during the 
production of fresh meat, or added to the meat products at any stage during production  
and processing. 
 
3. With regard to highly pathogenic avian influenza (HPAI): 

- The products are derived from poultry slaughtered  
• (2) in a HPAI (in poultry) free country, OR 
• (2) in a HPAI free zone………………………(3) approved as free from 

HPAI by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, 
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Krishi 
Bhawan, New Delhi.  

AND 
- (2) The products are derived from poultry which haven’t been kept in a HPAI 

restricted zones since hatching or for at least 21 days prior to slaughter,  
OR 

- (2) The products were subject to one of the following heat treatments (or any 
equivalent combination, where scientifically documented) 

• 60°C core temperature for 507 seconds, 
• 65°C core temperature for 42 seconds,  
• 70°C core temperature for 3.5 seconds, 
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• 73.9°C core temperature for 0.51 seconds. 
OR 

- (2) None of the 2 options mentioned above. 
 
4. With regard to Newcastle disease (NC) 

- (2) The products are derived from poultry which haven’t been kept in NCD 
restricted zones since hatching or for at least 21 days prior to slaughter nor 
slaughtered in a NCD restricted zone 
OR  

- (2) The products were subject to one of the following heat treatments (or any 
equivalent combination, where scientifically documented) 

• 65°C core temperature for 39.8 seconds, 
• 70°C core temperature for 3.6 seconds,  
• 74°C core temperature for 0.5 seconds, 
• 80°C core temperature for 0.03 seconds. 

OR 
- (2) None of the 2 options mentioned above. 

 
5. The meat / meat products where obtained in establishments that are registered with 
the Indian authority. 
 
(1) mention country 
(2) keep as appropriate  
(3) specify name of the zone approved by Indian authorities 
 

 
 


