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I. Toepassingsgebied 
 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Kalfsvlees 
Rundsvlees 

0202 
0201 
0206 

Israël 

 
 
 
II. Certificaat 
 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 

EX.VTP.IL.01.01 Veterinair gezondheidscertificaat voor vlees met 
been/slachtafval1 uitgevoerd naar Israël vanuit 
landen met de classificatie "verwaarloosbaar BSE-
risico" 

3 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
 
Erkenning voor export naar Israel 
 
Uitsluitend door Israël erkende inrichtingen komen in aanmerking voor de export van 
vlees. 

De erkende Belgische inrichtingen zijn terug te vinden op de website van het FAVV: 
www.favv.be (Professionelen - Export derde landen - Producten van dierlijke 
oorsprong voor humane consumptie - Lijsten van inrichtingen die erkend zijn voor de 
export van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie); 

 
Erkenningsaanvragen voor export naar Israël moeten bij het FAVV worden ingediend 
volgens de algemene procedure en aan de hand van het aanvraagformulier 
(EX.VTP.exporterkenning). 
 
Het is mogelijk dat, om een erkenning te bekomen, er een inspectiebezoek dient te 
gebeuren door de veterinaire diensten van Israël. Alle kosten verbonden aan de 
Israëlische inspectie, zijn ten laste van de inrichting die de erkenning aanvraagt. 
Hiervoor dient de verantwoordelijke van de inrichting bij de erkenningsaanvraag 
volgende attestatie af te leveren: 
 
 
 
 

http://www.favv.be/
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Verklaring van de verantwoordelijke van een individuele inrichting 
 
Ik ondergetekende, verantwoordelijke van de inrichting…………………………… (2) 
met erkenning-/toelating-/registratienummer(1) ……………………………………... (3) 
verklaar alle kosten mee te dragen, verbonden aan het inspectiebezoek/de audit in 
het kader van de uitvoer van ……………………(4) naar ……………..……….(5). 
 

Naam, datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
Voetnoten: 
(1) Schrappen wat niet past  
(2) Naam en adres van de inrichting invullen  
(3) Nummer invullen 
(4) Product invullen 
(5) Derde land invullen 
 
 
Beide formulieren dienen via de LCE te worden bezorgd aan het hoofdbestuur. De 
dienst Import-Export van DG Controle zorgt voor het afhandelen van de 
erkenningsaanvraag door de veterinaire dienst van Israël. De erkenning gaat in na 
ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het hoofdbestuur. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
 
Kanalisatie 
 
Uitsluitend door Israël erkende inrichtingen komen in aanmerking voor de export van 
vlees. 
 
Adressen en/of erkenningsnummers van inrichtingen vermeld op het certificaat, 
mogen niet verschillen van adressen en/of erkenningsnummers van inrichtingen die 
vermeld staan op de gesloten lijst van inrichtingen erkend voor de export naar Israël. 
De productie, opslag (indien van toepassing) en verzending mogen enkel gebeuren 
in inrichtingen die voorkomen op deze gesloten lijsten. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
 
Israël verlangt dat elke pagina van het certificaat voorzien wordt van een ronde 
stempel, datum en de handtekening van de certificerende dierenarts. 
 
Punt 5.2: op het certificaat dient de partij met één nummer te worden aangeduid. Dit 
nummer dient eveneens te worden aangebracht op iedere verpakkingseenheid 
waaruit de partij bestaat. 
Het nummer moet als volgt worden samengesteld: 

- het erkennings(EG)nummer van de inrichting van herkomst; 
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- de volgende twee cijfers staan voor het lopende jaar; 
- de laatste twee cijfers wijzen op het volgnummer van de partij afkomstig van 

de desbetreffende inrichting gedurende het lopende jaar (dit cijfer wordt 
aangegeven door belanghebbende). 

 
Punt 6.5.2: dit punt kan gecertificeerd worden indien de inrichtingen vermeld staan 
op de gesloten lijst van inrichtingen erkend voor de export naar Israël. 

 
* * * * * * 


