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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving  GN-Code Land 
paardenvlees en afgeleide 
producten 

0206, 1601, 1602 Japan 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
FAVV code Titel van het certificaat  
  
JP.12.01.99.02 Gezondheidscertificaat voor export van paardenvlees 

en afgeleide producten naar Japan 
2 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor de uitvoer naar Japan 
 
Er worden geen specifieke erkenning vereist om paarden vlees en afgeleide 
producten naar Japan te kunnen uitvoeren. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Herkomst van het vlees  
 
Het paardenvlees en daarvan afgeleide producten die naar Japan uitgevoerd 
worden, moeten afkomstig zijn van dieren die in België of in een andere lidstaat 
(LS) geslacht werden.  
 
Het vlees dat in een andere LS verkregen is (slachten + uitsnijden ) moet, zowel 
wanneer het als vlees uitgevoerd wordt als wanner het als grondstof gebruikt en 
als vleesproduct uitgevoerd wordt, van een pre-certificaat vergezeld zijn, dat 
dezelfde garanties als het exportcertificaat bevat (zie punt VI van deze 
instructie). 
Dit pre-certificaat moet de zending naar Japan vergezellen (op vraag van de 
Japanse overheid).  
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 2.1 : invullen rekening houdend de inrichting van waaruit de uitgevoerde 
producten worden verzonden en de aard van de producten. 
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- Punten 2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.5 : alleen het vak invullen dat overeenstemt met 
de inrichting van waaruit de producten worden verzonden. 

- Punten 2.1.2 / 2.1.4 / 2.1.6 : alleen het vak invullen dat overeenstemt met 
de aard van de uitgevoerde producten (zie voetnoten). 

 
Punt 2.2 : alleen invullen als het uitgevoerde vlees of als grondstof gebruikte 
vlees in een andere LS verkregen is. In dat geval, de LS vermelden waar de 
dieren werden geslacht. 

- De operator dient de tracering van het vlees te kunnen voorleggen. 
- De operator dient het (de) pre-certifica(a)t(en) van dit vlees te kunnen 

voorleggen. Die moeten bij het uitvoercertificaat worden gevoegd. 
 
Punt 4.1 : deze verklaring als volgt worden geïnterpreteerd: het vlees mag niet 
afkomstig zijn van dieren waarvoor verplaatsing- en slachtbeperkingen gelden 
in verband met dierziekten. Daarom kan deze verklaring op basis van de 
wetgeving worden ondertekend, gezien dergelijke dieren niet naar het slachthuis 
mogen worden gebracht.  
 
Punten 4.2 tot 4.6 : deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van 
Europese wetgeving. 
 
Punt 4.7 : deze verklaring kan ondertekend worden op basis van Europese 
wetgeving, gezien die op zijn minst gelijkwaardig is aan de Japanse wetgeving. 
 
 
 
VI. PRE-CERTIFICERING 
 
De modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende pre-
certificering / pre-attestatie zijn van toepassing (zie onder het hoofdstuk 
“Algemene documenten voor de export naar derde landen”). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-certificering 
 
OPGELET ! In het geval het vlees en afgeleide producten afkomstig zijn van 
dieren die in een andere LS werden geslacht, moet(en) het(de) pre-
certifica(a)t(en) bij het uitvoercertificaat gevoegd worden om bij aankomst aan 
de Japanse overheid voorgelegd te worden. 
 
Het door de bevoegde overheid van een andere LS afgeleverd pre-certificaat 
moet de volgende verklaringen bevatten om gebruikt te kunnen worden voor de 
certificering van paardenvlees en afgeleide producten voor Japan. 
 
 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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1. The meat was derived from animal not subjected to any restrictive measures 

related to animal diseases, more especially to diseases of list A and B of the 
OIE. 

2. The meat is obtained from animals which passed an ante- and post mortem 
inspection with favorable result. 

3. The meat and / or the packaging described above, bear the approval number 
of the establishment. 

4. The products are fit for human consumption. 
5. The products always have been in approved establishments. 
6. The transport containers and the loading conditions of this consignment meet 

the currently defined hygiene requirements. 
7. The goods have been produced in accordance with livestock meat inspection 

requirements at least equivalent to that based on the Food Sanitation Law and 
the Abattoir Law (1). 

 
(1) Legislation of Japan 
 

 
 
 
VII. BIJHOORENDE WEBSITE 
 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/  
 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/

