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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Pluimveevlees, 
pluimveevleesproducten 

0207, 1601, 1602 Japan 

 
 
 
II. BILATERALE CERTIFICATEN 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.JP.03.02 – 
MODEL A 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van 
pluimveevlees en – vleesproducten (pluimvee 
gekweekt en geslacht in België) 

4 blz. 

EX.VTP.JP.03.02 – 
MODEL B 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van 
pluimveevlees en – vleesproducten (pluimvee 
gekweekt in andere lidstaten dan België en 
geslacht in België) 

4 blz. 

EX.VTP.JP.03.02 – 
MODEL C 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van 
pluimveevlees en – vleesproducten (pluimvee 
gekweekt en geslacht in andere lidstaten dan 
België) 

4 blz. 

EX.VTP.JP.03.02 – 
ANNEX 

Bijlage bij het veterinair certificaat voor de 
uitvoer van pluimveevlees en -vleesproducten 
naar Japan 

2 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Japan 
 
Enkel de inrichtingen die goedgekeurd zijn door de Japanse overheid mogen 
pluimveevlees en pluimveevleesproducten naar Japan uitvoeren.  
De lijst van goedgekeurde inrichtingen kan worden geraadpleegd op de website van 
het FAVV. 
 
Iedere inrichting die in deze lijst van inrichtingen goedgekeurd voor de export van 
pluimveevlees en pluimveevleesproducten naar Japan wenst te worden opgenomen, 
moet een erkenningsaanvraag voor export naar Japan bij haar LCE indienen, volgens 
de procedure voor exporterkenning (zie website FAVV, onder “Algemene documenten 
voor export naar derde landen”), aan de hand van het gepaste formulier 
(EX.VTP.exporterkenning). 
 
De LCE maakt die aanvraag over aan het hoofdbestuur, die de aanvraag vervolgens 
aan de Japanse overheid verstuurd. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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De erkenning geldt zodra de inrichting in de gesloten lijst die beschikbaar is op de 
website van het FAVV opgenomen is. 
 
 
 
IV.  SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Documenten die afgeleverd moeten worden bij certificering 
 

A. Exportcertificaat 
 
Er bestaan drie verschillende certificaatmodellen (modellen A, B en C). 
De te certificeren model(len) is (zijn) afhankelijk enerzijds van de Lidstaat (LS) van 
herkomst van het pluimvee waarvan het vlees dat uitgevoerd / als grondstof gebruikt 
wordt afkomstig is, en anderzijds van de LS waar dit pluimvee geslacht werd. 
Het is dus mogelijk dat meerdere modellen moeten worden afgeleverd voor éénzelfde 
zending, afhankelijk van wat deze zending bevat. 
 
Het onderstaande tabel vat de situatie samen: 
 
 Af te leveren model 

Aard van de zending Model A Model B Model C 
Zending die enkel producten bevat die afgeleid zijn van 
pluimvee gekweekt en geslacht in België  X   

Zending die enkel producten bevat die afgeleid zijn van 
pluimvee gekweekt in een andere LS en geslacht in België   X  

Zending die enkel producten bevat die afgeleid zijn van 
pluimvee gekweekt en geslacht in een andere LS    X 

Zending die producten bevat die afgeleid zijn van: 
- pluimvee gekweekt en geslacht in België, en 
- pluimvee gekweekt in een andere LS en geslacht in 

België 

X X  

Zending die producten bevat die afgeleid zijn van: 
- pluimvee gekweekt en geslacht in België, en 
- pluimvee gekweekt en geslacht in een andere LS 

X  X 

Zending die producten bevat die afgeleid zijn van: 
- pluimvee gekweekt in een andere LS en geslacht in 

België, en 
- pluimvee gekweekt en geslacht in een andere LS 

 X X 

Zending die producten bevat die afgeleid zijn van: 
- pluimvee gekweekt en geslacht in België, en 
- pluimvee gekweekt in een andere LS en geslacht in 

België, en 
- pluimvee gekweekt en geslacht in een andere LS 

X X X 

 
B. Bijlage bij het exportcertificaat 

 
Een bijlage bij het exportcertificaat moet enkel worden afgeleverd indien de 
uitgevoerde producten vervaardigd werden met natuurlijke darmen afkomstig van 
schapen, geiten of varkens. 
Darmen afkomstig van runderen zijn niet toegestaan. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
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Sanitaire status betreffende hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) en laag 
pathogene aviaire influenza (LPAI) van het land / regio van herkomst van het pluimvee 
en het vlees gebruikt als grondstof 
 
Het vlees of de vleesproducten uitgevoerd naar Japan moeten afgeleid zijn van 
pluimvee afkomstig van of van grondstoffen verkregen in: 

- een LS die door Japan als vrij van HPAI en LPAI (zowel bij pluimvee als bij 
gehouden vogels) beschouwd wordt, OF 

- een vrije regio van een LS niet vrij van HPAI en LPAI is in de zin van het vorige 
streepje, maar geregionaliseerd is door Japan. 

Het land en de regio moeten tevens op het certificaat vermeld worden. Deze informatie 
moet dan ook in de productieketen worden doorgegeven. 
 
Informatie betreffende de goedkeuring van een LS of zijn eventuele regionalisatie door 
de Japanse overheid is beschikbaar op de website van de Japanse overheid, onder 
het hoofdstuk “Poultry and poultry meat, etc”: 

- de LS die niet doorstreept zijn noch een rood pictogram achter hun naam 
hebben, zijn goedgekeurd zonder voorwaarden, 

- de LS die niet doorstreept zijn en 2 rode pictogrammen achter hun naam 
hebben, zijn geregionaliseerd omwille van AI-haarden, en de regio’s die door 
Japan geschorst zijn worden beschreven onder de landenlijst, 

- de LS die doorstreept zijn en een enkel een rood pictogram achter hun naam 
hebben, zijn tijdelijk geschorst in hun geheel omwille van AI-haarden. 

 
Het niveau van regionalisatie wordt gedefinieerd door een bilateraal akkoord tussen 
Japan en elk betrokken land, en volgt niet de zones die gedefinieerd worden in kader 
van de Europese regelgeving. 
 
Zo wordt bijvoorbeeld het niveau van regionalisatie gedefinieerd: 

- voor België: op niveau van de provincies, 
- voor Frankrijk: op niveau van de départements, 
- voor Duitsland: op niveau van de Länder, 
- voor Nederland: op niveau van de Animal Health Municipalities (beschreven 

aan het einde van de instructie gepubliceerd op de website van de Nederlandse 
overheid). 

Worden geschorst door Japan in het kader van regionalisatie niet enkel de regio’s waar 
een haard werd bevestigd, maar ook de regio’s die (een deel van) de zone afgebakend 
rond deze haarden bevatten. 
 

A. Pluimvee gekweekt en geslacht in België 
 
Voor het vrij zijn van AI wordt de datum van export naar Japan (dus de datum van 
exportcertificering) als referentie genomen. Het voldoen aan de eis wordt dus op 
moment van certificering gecontroleerd. 
 
Daarnaast moet het slachthuis de provincie van herkomst van het pluimvee bepalen, 
op basis van de informatie op het VKI-document (zie 2de deel – adres van het beslag). 

https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/landeneisen/pl-58-japan
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/landeneisen/pl-58-japan
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Deze informatie wordt nadien stroomafwaarts in de keten doorgegeven aan de hand 
van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 

B. Pluimvee gekweekt in een andere lidstaat en geslacht in België 
 
Voor het vrij zijn van AI wordt de datum van verzending van het pluimvee uit een 
andere LS naar het slachthuis in België als referentie genomen. 
 
De website van de Japanse overheid die de lijst van goedgekeurde landen/ regio’s 
weergeeft, geeft de situatie weer van het moment van raadpleging. Met een controle 
uitgevoerd op moment van certificering kan men dus niet controleren wat de situatie 
was van een andere LS op moment dat het pluimvee vanuit deze LS naar het 
slachthuis in België verzonden werd. 
 
Om in aanmerking te komen voor de productie van vlees / vleesproducten bestemd 
voor Japan moet het pluimvee dan ook vergezeld zijn van een pre-certificaat 
afgeleverd door de bevoegde overheid van de LS van waar het pluimvee afkomstig is 
(zie punt VI van deze instructie). 
Dit pre-certificaat moet de regio(’s) van herkomst van het pluimvee vermelden 
(overeenkomstig de definitie van ‘regio’ waarover deze LS met Japan 
overeengekomen is) en bevestigen dat deze regio(’s) niet geschorst is (zijn) door 
Japan op moment van verzending van het pluimvee naar België. 
 
Daarnaast moet het slachthuis de regio van herkomst van het pluimvee bepalen, op 
basis van de informatie aanwezig op het pre-certificaat die het pluimvee vergezelt. 
Deze informatie wordt nadien stroomafwaarts in de keten doorgegeven aan de hand 
van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 

C. Pluimvee gekweekt en geslacht in een andere LS 
 
Voor het vrij zijn van AI wordt de datum van verzending van het vlees afkomstig van 
pluimvee gekweekt en geslacht in een andere LS de inrichting in België als referentie 
genomen. 
 
De website van de Japanse overheid die de lijst van goedgekeurde landen regio’s 
weergeeft, geeft de situatie weer van het moment van raadpleging.  
Met een controle uitgevoerd op moment van certificering kan men dus niet controleren 
wat de situatie was van een andere LS op moment dat de grondstoffen vanuit deze LS 
naar de verwerkende inrichting in België verzonden werden. 
 
Om in aanmerking te komen voor de productie van vlees / vleesproducten bestemd 
voor Japan moet het vlees dat als grondstof gebruikt wordt dan ook vergezeld zijn van 
een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van het LS van waar het 
vlees afkomstig is (zie punt VI van deze instructie). 
Dit pre-certificaat moet de regio(’s) van herkomst van het pluimvee vermelden 
(overeenkomstig de definitie van ‘regio’ waarover deze LS met Japan 
overeengekomen is) en bevestigen dat deze regio(’s) niet geschorst is (zijn) door 
Japan op moment van verzending van het vlees naar België. 

https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html
https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html
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Daarnaast moet het verwerkingsbedrijf de regio van herkomst van het pluimvee 
bepalen, op basis van de informatie op het pre-certificaat dat het vlees vergezelt. 
Deze informatie wordt nadien stroomafwaarts in de keten doorgegeven aan de hand 
van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 
 
Sanitaire status betreffende de ziekte van Newcastle (NCD) 
 
Het vlees of de vleesproducten uitgevoerd naar Japan moeten afgeleid zijn van 
pluimvee afkomstig uit bedrijven waar, gedurende de 90 dagen voorafgaand aan hun 
verzending naar het slachthuis: 

- geen uitbraak geweest is van NCD, EN 
- niet gelegen waren op minder dan 50 km van een pluimveebedrijf waar een 

uitbraak van NCD geweest is. 
Deze eis gaat verder dan wat is vastgelegd in de Europese regelgeving, zowel wat 
betreft de beoogde zone als de toepassingsduur van de maatregelen. 
 

A. Pluimvee gekweekt en geslacht in België 
 
Het voldoen aan de eis wordt gecontroleerd op moment van certificering. 

- Indien België al minstens 90 dagen vrij van NCD was op de datum die als 
slachtdatum is vermeld op het certificaat of aan de aanvang van de 
slachtperiode vermeld op het certificaat en gedurende deze slachtperiode, dan 
is het punt gedekt. 

- Indien dit niet het geval is, dan moet de operator de tracering tot op niveau van 
de pluimveebedrijven van herkomst voorleggen zodat de certificerende agent 
kan controleren dat aan de eis is voldaan. 

 
B. Pluimvee gekweekt in een andere LS en geslacht in België 

 
Om in aanmerking te komen voor de productie van vlees / vleesproducten bestemd 
voor Japan moet het pluimvee dan ook vergezeld zijn van een pre-certificaat 
afgeleverd door de bevoegde overheid van het LS van waar het pluimvee afkomstig is 
(zie punt VI van deze instructie). 
Het pre-certificaat moet bevestigen dat aan de eis is voldaan. 
 
Het voldoen aan de eis kan nadien stroomafwaarts in de keten worden doorgegeven 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze 
instructie). 
 

C. Pluimvee gekweekt en geslacht in een andere LS  
 
Om in aanmerking te komen voor de productie van vlees / vleesproducten bestemd 
voor Japan moet het vlees dat als grondstof gebruikt wordt vergezeld zijn van een pre-
certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van de LS van waar het vlees 
afkomstig is (zie punt VI van deze instructie). 
Het pre-certificaat moet bevestigen dat aan de eis is voldaan. 
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Het voldoen aan de eis kan nadien stroomafwaarts in de keten worden doorgegeven 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze 
instructie). 
 
 
Sanitaire status betreffende aviaire cholera 
 
Het vlees of de vleesproducten uitgevoerd naar Japan moeten afgeleid zijn van 
pluimvee afkomstig uit bedrijven die, gedurende de 90 dagen voorafgaand aan hun 
verzending naar het slachthuis vrij zijn gebleven van aviaire cholera. 
Deze eis gaat verder dan wat is vastgelegd in de Europese regelgeving, gezien aviaire 
cholera (pasteurellose) niet aangifteplichtig is volgens de Europese regelgeving. 
 

A. Pluimvee gekweekt en geslacht in België of gekweekt in een andere LS en 
geslacht in België 

 
Het voldoen aan deze eis wordt gecontroleerd door het slachthuis, op basis van de 
informatie aanwezig op het VKI-document (3de deel – laatste vraag). 
 
Het voldoen aan de eis kan nadien stroomafwaarts in de keten worden doorgegeven 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze 
instructie). 
 

B. Pluimvee gekweekt en geslacht in een andere LS  
 
Om in aanmerking te komen voor de productie van vlees / vleesproducten bestemd 
voor Japan moet het vlees dat als grondstof gebruikt wordt vergezeld zijn van een pre-
certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van de LS van waar het vlees 
afkomstig is (zie punt VI van deze instructie). 
Het pre-certificaat moet bevestigen dat aan de eis is voldaan. 
 
Het voldoen aan de eis kan nadien stroomafwaarts in de keten worden doorgegeven 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze 
instructie). 
 
 
Kanalisatie  
 
De kanalisatie van de producten tussen BELGISCHE inrichtingen is van toepassing: 
het vlees bestemd voor export naar Japan mag enkel in inrichtingen opgenomen in de 
gesloten lijst van inrichtingen goedgekeurd voor export naar Japan geweest zijn. 
 
De kanalisatie is ook van toepassing binnen een inrichting: het vlees bestemd voor 
export naar Japan moet op elk moment identificeerbaar zijn en gescheiden gehouden 
zijn van vlees dat niet aan de sanitaire eisen voor export naar Japan voldoet.  
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V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Deel 1 – alle modellen van het certificaat EX.VTP.JP.03.02 
 
Punt 1.15: de pluimveesoort en een algemene beschrijving van de producten geven 
(bijvoorbeeld: pluimveevlees – poultry meat / pluimvee eetbare slachtproducten – 
poultry offal / pluimveevleesproducten – poultry meat products / 
pluimveevleesproducten met natuurlijke darmen van varkensoorsprong – poultry meat 
products with natural casings from porcine origin / enz…). 
 
Punt 1.20: invullen of schrappen afhankelijk van de bewijsstukken voorgelegd door de 
operator. 

- Hetzij kan de operator aantonen dat het transport op een directe wijze gaat 
gebeuren, zonder tussenstop (zelfs indien er geen overlading is) in een 
(lucht)haven, en in dergelijk geval moet de container niet verzegeld worden. 

- Hetzij kan de operator geen duidelijke garanties voorleggen wat betreft een 
directe transport, en in dergelijk geval moet de container worden verzegeld. De 
operator kan kiezen voor het gebruik van een eigen zegel of een FAVV-zegel: 
indien hij een eigen zegel verkiest, moet deze echter worden aangebracht onder 
toezicht van de certificerende agent. 

 
Punt 1.23: Rekening houden met het volgende. 

- Voor de 2 eerste lijnen moet de operator, in alle gevallen, het bewijs betreffende 
het land en de regio van herkomst van het pluimvee of het vlees dat hij als 
grondstof heeft gebruikt voor het vervaardigen van zijn producten voorleggen 
(aan de hand van VKI-documenten en/of pre-attestaties en/of pre-certificaten). 
Onder de regio moet worden verstaan de administratieve eenheid waarvoor 
elke LS en Japan een bilateraal akkoord hebben afgesloten voor wat betreft 
regionalisatie. 

- Voor de laatste 3 lijnen, een specifieke datum of een periode voor de slacht / 
productie / opslag vermelden en ‘datum’ of ‘periode’ schrappen afhankelijk van 
het geval. 

 
 
Deel 2 – certificaat EX.VTP.JP.03.02 – Model A 
 
Punten 2.1 tot en met 2.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van de regelgeving. 
 
Punt 2.4: de sanitaire status van België voor wat betreft NCD bij pluimvee controleren 
op de website van het FAVV. Het is de datum / periode van slacht (zie punt 1.23) die 
als referentie dient. 

- Indien België officieel vrij is van NCD sinds 90 dagen op de vermelde datum 
van slacht of bij de aanvang van de vermelde periode van slacht en gedurende 
deze slachtperiode, dan is de eis voldaan. 

- Indien België niet officieel vrij is van NCD, controleren of het pluimvee niet 
afkomstig is van een pluimveebedrijf gelegen in een straal van 50 km rond een 

https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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uitbraak gemeld gedurende de laatste 90 dagen voorafgaand aan de slachting 
of de aanvang van de slachtperiode. De operator moet de traceerbaarheid tot 
op niveau van de pluimveebedrijven aanleveren. 

 
Punt 2.5: dit punt kan worden ondertekend voor zover de operator de VKI-documenten 
of pre-attestaties kan aanleveren die bevestigen dat aan het punt is voldaan. 
 
Punt 2.6: dit punt kan worden ondertekend na controle. 
de operator bepaalt de provincies van herkomst van pluimvee op basis van de 
informatie beschikbaar op de VKI-documenten of pre-attestaties. 

- De certificerende agent controleert op de website van het FAVV dat er geen 
geval van HPAI of LPAI werd vastgesteld gedurende de laatste 90 dagen, 
en dit zowel bij pluimvee als bij gehouden vogels. 
In voorkomend geval is punt 2.6.1 gedekt (punt 2.6.2 kan worden geschrapt) en 
is het niet nodig om extra controles uit te voeren. 

- Indien dit niet het geval is, bepaalt de certificerende agent de provincies van 
herkomst van pluimvee op basis van de informatie beschikbaar op de VKI-
documenten of pre-attestaties . 
Hij controleert dat de provincies waarvan het pluimvee afkomstig is niet waren 
onderworpen aan een embargo door de Japanse overheid op moment van 
slachting. 
Voor informatie betreffende de provincies onder embargo op moment van 
slachting, zie de website van het FAVV. Voor informatie betreffende de 
datum van slachting, zie punt 1.23 van het certificaat. 
Indien de controle gunstig is, dan is punt 2.6.2 gedekt. 

- De certificerende agent controleert uiteindelijk dat de inrichtingen vermeld in 
punt 1.23 niet onderworpen waren / zijn aan restricties door Japan op 
moment dat de producten er waren / zijn. Voor informatie betreffende deze 
eventuele restricties, zie website van de Japanse overheid en de website van 
het FAVV. 

 
Punten 2.7 tot en met 2.10: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving en de erkenning van de inrichtingen vermeld in punt 1.23 
(verklaring 2.7). 
 
 
Deel 2 – certificaat EX.VTP.JP.03.02 – Model B 
 
Punten 2.1 tot en met 2.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van de regelgeving. 
 
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover de operator de pre-
certificaten of pre-attestaties kan aanleveren die bevestigen dat aan het punt is 
voldaan. 
 
Punt 2.5: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover de operator de VKI-
documenten of pre-attestaties kan aanleveren die bevestigen dat aan het punt is 
voldaan. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/situatiebelgie.asp
https://www.favv-afsca.be/professionnels/exportation/animauxvivants/japon/influenzaaviaire/
https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html
https://www.favv-afsca.be/professionnels/exportation/animauxvivants/japon/influenzaaviaire/
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Punt 2.6.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Gedurende de laatste 90 dagen mag er geen geval zijn vastgesteld van 
HPAI of LPAI bij pluimvee of gehouden vogels, in België of in de 
provincies waar de inrichtingen vermeld in punt 1.23 zijn gevestigd (zie 
website FAVV). 

- De provincies waar de inrichtingen vermeld in punt 1.23 gevestigd zijn, 
mogen niet onderworpen zijn aan restricties door Japan (zie website van de 
Japanse overheid). 

 
Punten 2.6.2 en 2.6.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend voor zover de 
operator de pre-certificaten of pre-attestaties kan aanleveren die bevestigen dat aan 
het punt is voldaan. 
 
Punten 2.7 tot en met 2.10: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving en de erkenning van de inrichtingen vermeld in punt 1.23 
(verklaring 2.7). 
 
 
Deel 2 – certificaat EX.VTP.JP.03.02 – Model C 
 
Punten 2.1 tot en met 2.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van de regelgeving. 
 
Punten 2.4 en 2.5: deze verklaringen kunnen worden ondertekend voor zover de 
operator de pre-certificaten of pre-attestaties kan aanleveren die bevestigen dat aan 
het punt is voldaan. 
 
deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Gedurende de laatste 90 dagen mag er geen geval zijn vastgesteld van 
HPAI of LPAI bij pluimvee of gehouden vogels, in België of in de 
provincies waar de inrichtingen vermeld in punt 1.23 zijn gevestigd (zie 
website FAVV). 

- De provincies waar de inrichtingen vermeld in punt 1.23 gevestigd zijn, 
mogen niet onderworpen zijn aan restricties door Japan (zie website van de 
Japanse overheid). 

 
Punten 2.6.2 en 2.6.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend voor zover de 
operator de pre-certificaten of pre-attestaties kan aanleveren die bevestigen dat aan 
het punt is voldaan. 
 
Punten 2.7 tot en met 2.11: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving en de erkenning van de inrichtingen vermeld in punt 1.23 
(verklaringen 2.7 en 2.8). 
 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/situatiebelgie.asp
https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/situatiebelgie.asp
https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html
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Attestatie EX.VTP.JP.03.02 – Annex  
 
Bijlage die moet worden afgeleverd indien de uitgevoerde producten vleesproducten 
zijn die vervaardigd werden met natuurlijke darmen. 
De operator leg de technische fiche van het uitgevoerde product ter beschikking van 
de certificerende agent,  alsook het productieproces, zodat die kan controleren of deze 
bijlage moet worden afgeleverd. 
 
Punt 1.4: de inrichting vermeld in dit punt moet op voorhand aan de Japanse overheid 
zijn gemeld. 

- Indien het gaat om een Belgische inrichting, deze moet over een erkenning voor 
export naar Japan beschikken, zoals de inrichtingen die pluimveevlees of 
pluimveevleesproducten vervaardigen (zie punt III van deze instructie). 

- Indien het gaat om een inrichting gevestigd in een andere LS of in een derde 
land, dan is het de verantwoordelijkheid van de operator om zich ervan te 
vergewissen dat de inrichting wel degelijk bekend (goedgekeurd / opgelijst) is 
bij de Japanse overheid (via zijn importeur bijvoorbeeld). 

 
Punt 2.1: deze verklaring, indien van toepassing, kan worden ondertekend na controle. 

- Punt 2.1.1: de operator legt de traceerbaarheid van de darmen (tot op niveau 
van de oorsprong van de dieren) voor aan de certificerende agent. 

- Punten 2.1.2 en 2.1.3: deze opties, wanneer van toepassing, kunnen worden 
ondertekend op basis van de regelgeving. 

 
Punt 2.2: de opties van deze verklaring, wanneer van toepassing, kunnen worden 
ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE EN 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-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake 

- de regio van herkomst (hetzij op basis van de VKI-document, hetzij op basis 
van een pre-attestatie afgeleverd door een stroomopwaarts gelegen operator, 
hetzij op basis van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid 
van een andere LS), 

- het voldoen aan de eis betreffende de dierziekten (hetzij op basis van de VKI-
document, hetzij op basis van een pre-attestatie afgeleverd door een 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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stroomopwaarts gelegen operator, hetzij op basis van een pre-certificaat 
afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere LS),  

dan kan hij het pluimveevlees / de pluimveevleesproducten pre-attesteren voor Japan. 
 
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: JP 
Land(en) en regio(’s) van herkomst van het pluimvee *: ………………………………. 
 
Naam: 
Datum en stempel: 
 

 
* De regio is afhankelijk van de referentie geografische eenheid gedefinieerd tussen Japan en 
het betrokken LS, in het kader van de regionalisatie-akkoorden voor aviaire influenza: voor 
België is het de provincie, voor andere LS, zie pre-certificaat afgeleverd door deze LS. 
 
 
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 (product vermelden) met bestemming (land vermelden). 
 

A. Pre-certificaat voor pluimvee gekweekt in een andere LS en geslacht in België 
 
 
1. The country / region of origin (1) of the poultry has been free from notifiable avian 
influenza (NAI) for at least the last 90 days and is not suspended by Japan for the 
import of poultry meat. 
Country and region of origin of the poultry (2):………………………………………… 
 
2. The poultry has been raised in an area (at least in the radius of 50 km from the 
premises of origin) that remained free from Newcastle disease (NCD) for at least the 
last 90 days or since the hatching of the poultry. 
 
(1) Keep as appropriate  
(2) Detail origin of the poultry at the level of the region (the region being the geographical unit defined 
for regionalization in the agreement with Japan for the export of poultry meat) 
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B. Pre-certificaat voor vlees verkregen in een andere LS 
 
 
1. The country / region of origin (1) of the poultry the meat is derived from has been 
free from notifiable avian influenza (NAI) for at least the last 90 days and is not 
suspended by Japan for the import of poultry meat. 
Country and region of origin of the poultry (2):………………………………………… 
 
2. The poultry the meat is derived from has been raised in an area (at least in the 
radius of 50 km from the premises of origin) that remained free from Newcastle 
disease (NCD) for at least the last 90 days before slaughter or since the hatching of 
the poultry. 
 
3. There have been no clinical cases of fowl cholera and outbreak of other important 
poultry diseases in the premises of origin of the poultry the meat is derived from for 
at least the last 90 days before slaughter or since the hatching of the poultry. 
 
(1) Keep as appropriate  
(2) Detail origin of the poultry at the level of the region (the region being the geographical unit defined 
for regionalization in the agreement with Japan for the export of poultry meat) 
 

 
 
 
VII. AANVERWANTE WEBSITES 
 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/bse.html 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/bse.html

