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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Product omschrijving GN code* Land 
Varkensvlees  
Varkensvleesbereidingen 
Varkensvleesproducten  

0203 
0210 

0206 
1601 

0209 
1602 

India 

 
* Niet limitatieve lijst douanecodes, zie hieronder in punt III voor meer details over 
HS codes.  
 
 
 
II. NIET-ONDERHANDELD CERTIFICAAT  
 

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

varkensvlees en -vleesproducten (van toepassing 
voor zowel verwerkte als niet-verwerkte producten) 

6 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 waar het uitgevoerde vlees, de 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 het Indiase registratieformulier toevoegen aan zijn 
erkenningsaanvraag voor export. Dit is beschikbaar op de website van het FAVV. 

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/
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Rekening houden met de instructies die op deze pagina worden gegeven bij het invullen 
van het Indiase registratieformulier. 
 
Indien het formulier is ingevuld overeenkomstig de instructies, dan dateert en stempelt 
de LCE het formulier en stuurt het door naar het Hoofdbestuur, dat 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). 
 
 
HS codes waarvoor het gebruik van dit certificaat vereist is 
 
De lijst met HS codes waarvoor het ‘varkensvlees en -vleesproductencertificaat’ 
moet worden afgeleverd, kan worden geraadpleegd op de website van FSSAI, de 
Indische bevoegde overheid.  
 
 
 
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. 
Met andere woorden, de uitgevoerde producten moeten het 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 de instructie). 
 
 
Landen van herkomst van de varkens / het vlees 
 
De uitgevoerde producten mogen afgeleid zijn van vlees verkregen in België van 
varkens geboren en gekweekt in België of geboren en gekweekt in andere lidstaten (LS) 
of van vlees verkregen in een andere LS. 
 

https://www.fssai.gov.in/upload/advisories/2023/01/63b7d515d78a8Letter_Health.pdf
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Het land van geboorte en kweek van de in België geslachte varkens (indien dit verschilt 
van België) of het land van herkomst van het vlees verkregen in andere LS moet tevens 
op het certificaat worden vermeld. Deze informatie moet dus beschikbaar zijn voor de 
certificerende agent. 
 

A. Vlees verkregen in België 
 
De eis met betrekking tot de oorsprong en herkomst van de varkens is gedetailleerd in 
het document VKI – Exportvoorwaarden varkens gepubliceerd op de website van het 
FAVV. 
 
Door “India” te vermelden in deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de varkens naar 
het slachthuis vergezelt, garandeert de kweker van het vetmestingbedrijf dat de varkens 
die hij naar het slachthuis stuurt aan deze voorwaarde voldoen. 
 
De informatie met betrekking tot het land van geboorte en kweek van de varkens wordt 
door het slachthuis nagegaan op het VKI-document (zie adres van beslag waarvan de 
varkens afkomstig zijn).  
 
De informatie wordt daarna verder in de voedselketen doorgegeven 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 met betrekking tot het land van geboorte en kweek van de varkens 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 waaruit de varkens komen waarvan het vlees 
afkomstig is  
 
Garanties met betrekking tot het sanitair statuut van de landen/zones waarvan de 
varkens waarvan het vlees is afgeleid afkomstig zijn, moeten op het certificaat worden 
gegeven voor verschillende ziektes. 
De certificerende agent moet, voor elk van de ziektes waarvoor garanties gevraagd 
worden, kiezen tussen verschillende opties. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/india/varken/
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A. Gezondheidsstatus inzake mond-en-klauwzeer, Afrikaanse varkenspest en 
ziekte van Aujeszky. 

 
i. Vlees verkregen in België 

 
Eisen met betrekking tot het sanitair statuut inzake mond-en-klauwzeer, Afrikaanse 
varkenspest en de ziekte van Aujeszky zijn gedetailleerd in het document VKI – 
Exportvoorwaarden varkens gepubliceerd op de website van het FAVV. 
 
Door “India” te vermelden in deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de varkens naar 
het slachthuis vergezelt, garandeert de kweker van het vetmestingbedrijf dat de varkens 
die hij naar het slachthuis stuurt aan deze voorwaarden voldoen. 
 
Het slachthuis controleert de informatie aanwezig op het VKI-document. Het voldoen 
aan deze eisen 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 
 
De informatie met betrekking tot het sanitair statuut inzake mond-en-klauwzeer, 
Afrikaanse varkenspest en de ziekte van Aujeszky 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). 
 

B. Gezondheidsstatus inzake Trichinellose 
 
Het begrip ‘verwaarloosbaar risico’ is niet meer van toepassing voor de WOAH: er is 
voortaan sprake van de toepassing van gecontroleerde huisvestingsomstandigheden. 
 
Het uitgevoerde vlees moet dus: 

- hetzij worden gekregen van varkens gehuisvest in gecontroleerde 
huisvestingsomstandigheden, 

- hetzij afkomstig zijn van karkassen die negatief werden getest voor Trichinella,  
- hetzij onderworpen zijn aan een koudebehandeling die voldoende is om 

Trichinella te inactiveren (30 dagen bij -15°C of 20 dagen bij -25°C of 12 dagen 
bij -29°C). 

 
i. Vlees verkregen in België 

 
Een controle van de VKI-documenten wordt uitgevoerd door het slachthuis, dat indien 
nodig de vereiste testen uitvoert. 
 
Het slachthuis kan nadien het vlees pre-attesteren, door duidelijk te vermelden wat van 
toepassing is voor Trichinella (zie punt VI van deze instructie). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/india/varken/
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ii. Vlees verkregen 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). 
  
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). 
 

C. Gezondheidsstatus inzake Taenia solium 
 
De uitgevoerde producten moeten: 

- hetzij afgeleid zijn van varkens afkomstig uit een land/zone/compartiment vrij van 
Taenia solium volgens de WOAH-richtlijnen, 

- hetzij afkomstig zijn van varkens waarvan de karkassen een gunstige post-
mortem inspectie ondergingen voor Taenia solium cysticerci,  

- hetzij onderworpen zijn aan een behandeling die voldoende is om Taenia solium 
cysticerci te inactiveren (koudebehandeling bij -10°C of lager gedurende 
minstens 10 dagen of een equivalente tijd/temperatuur combinatie). 

 
Varkenscysticercose is niet aangifteplichtig in meerdere LS: de 1e optie kan dus niet 
worden gegarandeerd in de meeste gevallen. 
 

i. Vlees verkregen in België 
 
Controles betreffende cysticercose worden in het slachthuis uitgevoerd, tijdens de post-
mortem inspectie. 
 
Op basis van de bevindingen kan het slachthuis het vlees pre-attesteren, door duidelijk 
te vermelden wat van toepassing is voor Taenia solium (zie punt VI van deze instructie). 
 
Inrichtingen stroomafwaarts van het slachthuis kunnen deze informatie doorgeven via 
pre-attestatie, of deze mogelijks aanpassen indien zij een behandeling hebben 
toegepast die zorgt voor het inactiveren van Taenia solium cysticerci wanneer deze 
nodig was (zie punt VI van deze instructie). 
 

ii. Vlees verkregen 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). 
  
Zelfs indien een LS garanties geeft betreffende het vrij zijn van de lidstaat / zone / 
compartiment van Taenia solium (punt 2.10.1) aan de hand van pre-certificering, wordt 
er beschouwd dat er aan punt 2.10.2 wordt voldaan (die met betrekking tot gunstige 
post-mortem inspectie) en zal deze punt 2.10.2 worden gecertificeerd. 
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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 bedrijven waaruit de varkens komen waarvan het vlees 
afkomstig is 
 
De varkens waarvan het vlees vervaardigd is, moeten afkomstig zijn van bedrijven die 
sinds 3 maanden voor het slachten vrij zijn van verschillende ziektes. 
 

A. Vlees verkregen in België 
 
Eisen met betrekking tot het sanitair statuut van het bedrijf van herkomst van de varkens 
zijn gedetailleerd in het document VKI – Exportvoorwaarden varkens gepubliceerd op 
de website van het FAVV. 
 
Door “India” te vermelden in deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de varkens naar 
het slachthuis vergezelt, garandeert de kweker van het vetmestingbedrijf dat de varkens 
die hij naar het slachthuis stuurt aan deze voorwaarden voldoen. 
 
Het slachthuis controleert de informatie aanwezig op het VKI-document. Het voldoen 
aan deze eisen kan nadien verder in de keten worden gecommuniceerd aan de hand 
van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 

B. Vlees verkregen in een andere LS 
 
Het voldoen aan de eisen met betrekking tot de gezondheidsstatus van de bedrijven 
van herkomst van de varkens 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). 
  
Het voldoen aan deze eisen 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). 
 
 
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 varkensvlees gescheiden zijn gehouden van processen op basis van 
andere types vlees. Deze scheiding mag in tijd (vb. verschillende dagen voor het 
slachten of de productie van producten van verschillende diersoorten, met reiniging van 
de apparatuur tussendoor, enz.) of in ruimte (vb. afzonderlijke slachtlijnen, afzonderlijke 
lokalen naar gelang de diersoort waarvan de grondstoffen afkomstig zijn, enz.) 
gebeuren. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/india/varken/
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Het voldoen aan deze eis moet kunnen worden gegarandeerd door alle operatoren. 
Hiervoor kunnen zij bijvoorbeeld een procedure uitwerken die uitlegt hoe ze ervoor 
zorgen dat producten op basis van varkensvlees gescheiden gehouden worden van 
producten op basis van andere types vlees. De aanwezigheid van deze procedure is 
zeker aangeraden in inrichtingen die erkend zijn voor het behandelen van vlees 
afkomstig van verschillende diersoorten. Indien deze procedure niet aanwezig is, moet 
de operator duidelijke bewijsstukken kunnen voorleggen die aantonen dat deze 
scheiding van toepassing is (productieflows, productiedata, enz...). 
 
Een operator moet aan de operatoren stroomafwaarts in de keten, garanderen dat hij 
aan deze eis voldoet: dit doet hij door het verstrekken van de pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
Het verstrekken van een pre-attestatie op het handelsdocument door een operator 
houdt in dat hij voldoet aan deze eis, en dat hij over de nodige bewijsstukken (pre-
attestatie of pre-certificaat) beschikt dat de leverancier van de grondstoffen er ook aan 
voldoet. 
 
 
Havens waardoor de goederen in India mogen worden ingevoerd 
 
Vlees, vleesbereidingen en vleesproducten uitgevoerd naar India moeten 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 de 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 
inrichtingen waar de uitgevoerde producten zijn geproduceerd. De laatste producerende 
inrichting moet in België gevestigd zijn: controleren dat het identificatiemerk op de 
uitgevoerde producten die van een inrichting erkend door het FAVV is. 
 
Punt 2.2: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de EU-wetgeving. 
 
Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator moet de 
nodige bewijsstukken voorleggen. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/india/havens/
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- Indien er vanuit een slachthuis geëxporteerd wordt: de operator moet een 
procedure hebben uitgewerkt die duidelijk uitlegt hoe de scheiding wordt 
gegarandeerd of moet duidelijk kunnen aantonen dat deze van toepassing is; 

- Indien er stroomafwaarts van het slachthuis geëxporteerd wordt: de operator 
moet een pre-attestatie of een pre-certificaat voor zijn grondstoffen kunnen 
voorleggen EN moet ofwel een procedure hebben uitgewerkt die duidelijk uitlegt 
hoe de scheiding wordt gedaan ofwel duidelijk kunnen aantonen dat deze 
scheiding van toepassing is. 

 
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 
 
Punt 2.5: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de EU-wetgeving. 
 
Punten 2.6 tot en met 2.12: de punten die gecertificeerd moeten worden zijn afhankelijk 
van de aard van de uitgevoerde goederen en de behandeling waaraan deze werden 
onderworpen. 

- Indien het vlees betreft, of vleesbereidingen, of vleesproducten die niet voldoen 
aan de behandelingsvoorwaarden vermeld in punt 2.12, dan moeten punten 2.6 
tot en met 2.11 worden gecertificeerd en moet punt 2.12 worden geschrapt. 

- Indien het vleesproducten betreft die voldoen aan de behandelingsvoorwaarden 
vermeld in punt 2.12, dan moet enkel punt 2.12 worden gecertificeerd en moeten 
punten 2.6 tot en met 2.11 worden geschrapt. 

 
Punt 2.6: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De sub-punten die niet 
van toepassing zijn moeten worden geschrapt.  

- Punt 2.6.3 sowieso schrappen, want de Europe regelgeving voorziet 
regionalisatiemaatregelen in de strijd tegen mond-en-klauwzeer en niet 
compartimentalisatiemaatregelen. 

- Daarna bepalen, op basis van de pre-attestaties en pre-certificaten voorgelegd 
door de operator, vanuit welke landen de varkens / het vlees gebruikt voor het 
vervaardigen van de uitgevoerde producten afkomstig zijn / is. 

- Het sanitair statuut inzake mond- en klauwzeer van elk van deze landen 
controleren, op de website van de WOAH (klikken op Official disease status in 
de marge links). 

o Indien alle landen vrij zijn, enkel punt 2.6.1 behouden en de naam van de 
betrokken landen (in het Engels) opnemen aan het einde van het punt. 

o Indien bepaalde landen niet vrij zijn, 
 punten 2.6.1 en 2.6.2 behouden en de naam van de betrokken 

landen (in het Engels) opnemen aan het einde van elk punt, 
 de “OR” schrappen in “AND/OR” aan het einde van punt 2.6.1. 

o Indien geen enkel land vrij is, enkel punt 2.6.2 behouden en de naam van 
de betrokken landen (in het Engels) opnemen aan het einde van het punt. 

o Tevens, voor de niet vrije landen: 
 zich ervan vergewissen dat het niet om een uitbraak met een mond-

en-klauwzeer virus type C gaat (anders is export gewoon niet 
mogelijk), 

https://www.woah.org/en/disease/foot-and-mouth-disease/
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 punt 2.6.2 kan ondertekend worden op basis van de garanties die 
gegeven zijn in de pre-attestaties en pre-certificaten die ter 
beschikking worden gesteld door de operator. 

 
Punt 2.7: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De sub-punten die niet 
van toepassing zijn moeten worden geschrapt.  

- Bepalen, op basis van de pre-attestaties en pre-certificaten voorgelegd door de 
operator, vanuit welke landen de varkens / het vlees gebruikt voor het 
vervaardigen van de uitgevoerde producten afkomstig zijn / is. 

- Het sanitair statuut inzake Afrikaanse varkenspest van elk van deze landen 
controleren 

o voor België: op de website van het FAVV, 
o voor andere LS, op de website van de WOAH: 

 klikken op het oranje vierkantje naast “Events management” links 
bovenaan, om toegang te krijgen tot het toepassen van filters;  

 een filter toepassen voor COUNTRY om het (de) gewenste 
land(en) te selecteren;  

 een filter toepassen voor DISEASE om African swine fever virus 
(Inf. with) te selecteren;  

 een filter toepassen voor REPORT DATE om een periode die de 
laatste 12 maanden dekt te selecteren (om als vrij te worden 
beschouwd mag er geen lopende / afgesloten haard zijn in de 
laatste 12 maanden); 

 indien geen lijn tevoorschijn komt in het tabel, dan kan men ervan 
uitgaan dat de landen vrij zijn, indien een of meerdere lijnen 
tevoorschijn komen, dat ze het niet zijn. 

- Indien alle landen vrij zijn, enkel punt 2.7.1 behouden en de naam van de 
betrokken landen (in het Engels) opnemen aan het einde van het punt. 

- Indien bepaalde landen niet vrij zijn: 
o punten 2.7.1 en 2.7.2 behouden en de naam van de betrokken landen (in 

het Engels) opnemen aan het einde van elk punt, 
o de “OR” schrappen in “AND/OR” aan het einde van punt 2.7.1. 

- Indien geen enkel land vrij is, enkel punt 2.7.2 behouden en de naam van de 
betrokken landen (in het Engels) opnemen aan het einde van het punt. 

- Tevens, voor de niet vrije landen kan punt 2.7.2 ondertekend worden op basis 
van de garanties die gegeven zijn in de pre-attestaties en pre-certificaten die ter 
beschikking worden gesteld door de operator. 

 
Punt 2.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De niet van toepassing 
zijnde optie(s) moet(en) worden geschrapt.  
Bepalen, op basis van de pre-attestaties en pre-certificaten, of op basis van enig ander 
bewijs dat getuigt dat een afdoende verwerking voor de inactivering van de trichinen is 
uitgevoerd (30 dagen bij -15°C of 20 dagen bij -25°C of 12 dagen bij -29°C), welke 
optie(s) van toepassing is (zijn). 
Gecontroleerde huisvestigingsomstandigheden worden hierbij gelijk beschouwd als 
punt 2.8.1. 
Indien verschillende punten van toepassing zijn, de “OR” schrappen in “AND/OR” aan 
het einde van het punt dat niet geschrapt is. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
https://wahis.woah.org/#/event-management


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR 
HUMANE CONSUMPTIE 

IB.IN.NN.01.02 INDIA 
Januari 2023 

 
 

  Pagina 10/15 

 
Punt 2.9: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De opties die niet van 
toepassing zijn moeten worden geschrapt.  

- Bepalen, op basis van de pre-attestaties en pre-certificaten voorgelegd door de 
operator, vanuit welke landen de varkens / het vlees gebruikt voor het 
vervaardigen van de uitgevoerde producten afkomstig zijn / is. 

- Het sanitair statuut inzake de ziekte van Aujeszky van elk van deze landen 
controleren 

o voor België: op de website van het FAVV, 
o voor andere LS, op de website van de WOAH:  

 klikken op het oranje vierkantje naast “Events management” links 
bovenaan, om toegang te krijgen tot het toepassen van filters;  

 een filter toepassen voor COUNTRY om het (de) gewenste 
land(en) te selecteren;  

 een filter toepassen voor DISEASE om Aujeszky disease virus (Inf. 
with) te selecteren;  

 indien geen lijn tevoorschijn komt in het tabel, dan kan men ervan 
uitgaan dat de landen vrij zijn, indien een of meerdere lijnen 
tevoorschijn komen, kan men ervan uitgaan dat ze vrij zijn indien 
het bolletje voor de naam van het land groen is (om als vrij te 
worden beschouwd mag er geen lopende haard zijn). 

- Indien alle landen vrij zijn, enkel punt 2.9.1 behouden en de naam van de 
betrokken landen (in het Engels) opnemen aan het einde van het punt. 

- Indien bepaalde landen niet vrij zijn: 
o punten 2.9.1 en 2.9.2 behouden en de naam van de betrokken landen (in 

het Engels) opnemen aan het einde van elk punt, 
o de “OR” schrappen in “AND/OR” aan het einde van punt 2.9.1. 

- Indien geen enkel land vrij is, enkel punt 2.9.2 behouden en de naam van de 
betrokken landen (in het Engels) opnemen aan het einde van het punt. 

- Tevens, voor de niet vrije landen kan punt 2.9.2 ondertekend worden op basis 
van de garanties die gegeven zijn in de pre-attestaties en pre-certificaten die ter 
beschikking worden gesteld door de operator. 

 
Punt 2.10: deze verklaring kan ondertekend worden na controle. 

- De introductie kan worden ondertekend op basis van de Europese wetgeving.  
- De sub-punten die niet van toepassing zijn, moeten worden geschrapt.  

o Punt 2.10.1 wordt sowieso geschrapt. Varkenscysticercose is niet 
aangifteplichtig in meerdere LS, waaronder België.  

o Voor punten 2.10.2 en 2.10.3, bepalen welke optie(s) van toepassing is 
(zijn) in functie van wat er vermeld staat op de pre-attestaties en pre-
certificaten of op basis van enig ander bewijs dat getuigt dat een afdoende 
behandeling voor het inactiveren van de Taenia solium cysticerci 
(koudebehandeling bij -10°C of lager gedurende minstens 10 dagen of 
equivalente tijd/temperatuur combinatie) is uitgevoerd. 

o Een vermelding betreffende het vrij zijn van een lidstaat / zone / 
compartiment van Taenia solium op een pre-certificaat wordt gelijk 
beschouwd aan punt 2.10.2. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
https://wahis.woah.org/#/event-management
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o Indien zowel punt 2.10.2 als punt 2.10.3 van toepassing zijn, de “OR” 
schrappen in “AND/OR” aan het einde van punt 2.10.2. 

o Indien punt 2.10.3 van toepassing is, zal steeds de koudebehandeling van 
toepassing zijn (conform de EU wetgeving), de hittebehandeling dient in 
dat geval steeds geschrapt te worden.  

 
Punt 2.11: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de VKI-documenten 
of de pre-attestaties en pre-certificaten die ter beschikking worden gesteld door de 
operator. 
 
Punt 2.12: de operator legt de nodige bewijsstukken (bv. het productieproces) voor aan 
de certificerende agent, om de op het product toegepaste behandeling aan te tonen.  
 
Punten 2.13 en 2.14: deze verklaringen kunnen worden ondertekend na controle. 
 
Punt 2.15: verordeningen 178/2002, 852/2004 en 853/2004 kunnen als minstens 
gelijkwaardig aan het Food Safety and Standard Act, 2006 worden beschouwd. Het punt 
kan dus ondertekend worden op basis van de erkenning van de producerende 
inrichtingen. 
 
Point 2.16: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- De Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) 
Regulations, 2011 dient als referentie. Deze kan worden geraadpleegd op de 
website van de Indiase overheid (klik op de link Compendium, die toegang geeft 
tot de gecoördineerde versie).  

- De standaarden die van toepassing zijn voor vlees en vleesproducten zijn 
opgenomen in punt 2.5.2 van Hoofdstuk 2 van het genoemde document (pagina’s 
272 en volgende van versie XXV*). In de verschillende standaarden worden 
eisen voor verschillende criteria opgenomen, waaronder mogelijks: 

o samenstelling en kwaliteit van het product, 
o toegestane additieven, 
o contaminanten, toxines en residuen, 
o hygiëne, 
o etikettering, 
o microbiologie. 

- Deze verklaring kan worden ondertekend voor zover de operator kan aantonen 
(aan de hand van zijn productieproces, technische fiches of elk ander relevante 
document) dat het product dat hij uitvoert wel degelijk voldoet aan de eisen 
betreffende de samenstelling en kwaliteit van het product en de eisen betreffende 
de etikettering van het product die opgenomen zijn in het standaard dat van 
toepassing is voor de betrokken productcategorie. 

- De eisen betreffende hygiëne zijn gedekt door punt 2.17 van het certificaat, die 
betreffende de analyses door punt 2.18 van het certificaat, die betreffende 
contaminanten/residuen/toxines door punt 2.19 van het certificaat en die 
betreffende additieven door punt 2.20 van het certificaat. 

 
Punt 2.17: verordeningen 178/2002, 852/2004 en 853/2004 kunnen als minstens 
gelijkwaardig aan Schedule 4 van het Food Safety and Standards (Licensing and 

https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php
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Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 en aan het Food Safety and 
Standard Act, 2006 worden beschouwd. Het punt kan dus ondertekend worden op basis 
van de erkenning van de producerende inrichtingen. 
 
Punt 2.18: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- De Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) 
Regulations, 2011 dient als referentie. Deze kan worden geraadpleegd op de 
website van de Indiase overheid (klik op de link Compendium, die toegang geeft 
tot de gecoördineerde versie).  

- De microbiologische normen die van toepassing zijn voor vlees en 
vleesproducten zijn opgenomen in tabel 5A (hygiënecriteria) en 5B 
(voedselveiligheidscriteria) van bijlage B bij het genoemde document (bladzijde 
784 en volgende van versie XXV*). 

- Deze verklaring kan worden ondertekend voor zover de operator kan aantonen 
(op basis van analyserapporten) dat de producten die hij uitvoert wel degelijk 
voldoen aan de eisen betreffende microbiologische normen die zijn opgenomen 
in de tabellen voor het betreffende productencategorie. 

 
Punt 2.19: de Europese regelgeving betreffende residuen / contaminanten / toxines 
wordt gelijkwaardig aan de Codex Alimentarius beschouwd. Dit punt kan dus worden 
ondertekend voor zover de producten conform de Europese regelgeving zijn. 
 
Punt 2.20:  

- De Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) 
Regulations, 2011 dient als referentie. Deze kan worden geraadpleegd op de 
website van de Indiase overheid (klik op de link Compendium, die toegang geeft 
tot de gecoördineerde versie). 

- De voor vlees en vleesproducten toegelaten additieven zijn opgenomen in tabel 
8 van punt IV van bijlage A bij het genoemde document (bladzijde 647 en 
volgende van versie XXV*). 

- Deze verklaring kan worden ondertekend voor zover de operator kan aantonen 
(aan de hand van technische fiches of elk ander relevante document) dat de 
producten die hij uitvoert wel degelijk voldoen aan de eisen betreffende 
additieven die zijn opgenomen in de standaard die van toepassing is voor het 
betreffende productencategorie. 

 
* deze informatie betreffende de pagina’s wordt louter ter informatie gegeven en kan variëren afhankelijk 
van de versie die op de website van de Indiase overheid is gepubliceerd of afhankelijk van kleine 
wijzigingen die worden aangebracht door de Indiase overheid 
 
 
 
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. 

https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php
https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
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Pré-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie m.b.t.: 

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

- het sanitair statuut van het bedrijf van oorsprong van de varkens voor 
verschillende ziekten (op basis van VKI-documenten, pre-attestaties of pre-
certificaten), 

- de situatie inzake Trichinella (op basis van controles / testen uitgevoerd in het 
slachthuis, pre-attestaties of pre-certificaten), 

- de situatie inzake Taenia solium cysticerci (op basis van het resultaat van de 
post-mortem inspectie, uitgevoerde behandelingen, 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 varkensvlees / de varkensvleesproducten pre-attesteren voor India. 
 
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: IN. 
Land van geboorte en kweek van de varkens: ……………………………….. 
Trichinella: gecontroleerde huisvesting / negatieve test / koudebehandeling (1)(2) 

Taenia solium: gunstige post-mortem inspectie / koudebehandeling (1)(3) 

 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
(1) De niet van toepassing zijnde optie of opties schrappen 
(2) Een koudebehandeling gedurende 30 dagen bij -15°C of gedurende 20 dagen bij -25°C of 
gedurende 12 dagen bij -29°C is voldoende 
(3) Een koudebehandeling bij -10°C of lager gedurende minstens 10 dagen of een equivalente 
tijd/temperatuur combinatie is voldoende 
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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 
varkensvlees / varkensvleesproducten met bestemming India. 
 
 
1. The meat /meat products are derived from pigs born and raised in 
.................................................(1).  
 
2. With regard to foot and mouth disease (FMD): 

- (2) the country the raw materials are sourced from is free from FMD of type C, 
SAT 1, 2, 3 and from FMD of type O, A, Asia 1  
OR  

- (2) the country the raw materials are sourced from is free from FMD of type C, 
SAT 1, 2, 3 but not free from O, A, Asia 1 and has established FMD free zones 
with vaccination and without vaccination in accordance with WOAH guidelines. 
The entire consignment of meat and meat products has been sourced from the 
said FMD free zones and has been processed in accordance with the WOAH 
Terrestrial Animal Health Code.  
 

3. With regard to African swine fever (ASF) 
- (2) The country the raw materials are sourced from is free from ASF 

OR  
- (2) the country the raw materials are sourced from is not free from African Swine 

fever and the country has surveillance program in place and established a zone 
in accordance with the WOAH Terrestrial Animal Health Code. The fresh meat 
satisfies the following conditions:  

• the source animals have been kept in ASF free zone since birth or for at 
least the past 40 days, or which have been imported in accordance with 
OIE guidelines;  

• the source animals have been slaughtered in an approved abattoir, have 
been subjected to ante and post-mortem inspections in accordance with 
OIE, and have been found free of any signs suggestive of ASF.  

 
4. With regard to Aujeszky disease: 

- (2) The country is free from Aujeszky disease and the source animals were kept 
in the country since birth, 
OR 

- (2) The country is not free of Aujeszky disease and the country has established 
zone in accordance with the OIE and the fresh pork and pork products have 
been sourced from the said established zone and do not contain head, thoracic 
and abdominal viscera.  

 
5. The meat / meat products have been produced in accordance with the Codex Code 
of Hygienic Practice for Meat (CAC/RCP 58-2005) AND  

- (2) either come from domestic pigs originating from holdings with controlled 
accommodation conditions, AND/OR  
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- (2) come from domestic pigs that tested negative by an approved method for 
the detection of Trichinella larvae, AND/OR  

- (2) ware processed to ensure the inactivation of Trichinella larvae in accordance 
with the recommendations of the Codex.  

 
6. The entire consignment of meat / meat products has been produced in accordance 
with the Codex Code of Hygienic Practice for Meat (CAC/RCP 58-2005), AND  

- (2) either comes from pigs born and raised in a country, zone or compartment 
demonstrated to be free of Taenia solium in accordance with OIE, AND/OR  

- (2) comes from pigs which have been subjected to post-mortem inspection for 
Taenia solium cysticerci with favourable results, AND/OR  

- (2) has been processed to ensure inactivation of the Taenia solium cysticerci in 
accordance with the following procedures: freezing to minus 10°C or less for at 
least ten days or any time and temperature equivalent.  

 
7. The meat / meat products come from animals slaughtered / processed in abattoirs 
/ processing plants where no meat other than pork has been processed during the 
production of fresh meat, or added to the meat products at any stage during 
production.  
 
8. The meat / meat products come from animals which were kept in an establishment 
where enterovirus encephalomyelitis, transmissible gastroenteritis, tuberculosis, 
porcine brucellosis and anthrax have not been reported for at least three months prior 
to slaughter. 
 
9. The meat / meat products were obtained in establishments that are registered with 
the Indian authority. 
 
(1) mention country (countries)  
(2) keep as appropriate  
 

 


