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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Vleesproducten 
 

020329 
020322 
020321 
020319 
020312 
020311 
0203 
020630 
16024110 
16024210 

 Koeweit 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   

   
EX.VTP.AA.08.xx Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 

vleesproducten  
2 blz. 

 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het 
algemene certificaat voor de uitvoer van vleesproducten gepubliceerd op de 
website van het FAVV. 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
A priori kan de uitvoer van vleesproducten naar Koeweit gebeuren aan de hand 
van het algemene certificaat voor vleesproducten geschikt voor humane 
consumptie. 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan dat het certificaat 
effectief nog aanvaard wordt door de overheid van Koeweit. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Op vraag van de overheid van Koeweit dient de volgende additionele verklaring 
aan het algemene certificaat toegevoegd te worden in het daarvoor voorziene 
vak: 
 
“The product has been obtained from animals slaughtered according to the EU 
regulations and subjected to ante- and post mortem inspections. The product 
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has been manufactured and transported in accordance with principles, 
requirements and procedures laid down in the EU legislation and covering all 
stages of food and feed production and distribution”. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Voor de verklaringen van het certificaat 
 
De instructie raadplegen voor het algemene certificaat voor vleesproducten, 
dat beschikbaar is op de website van het FAVV (onder tab “algemene 
certificaten”). 
 
 
Voor de additionele verklaring 
 
Vertaling van de verklaring: “Het product is afgeleid van dieren geslacht 
overeenkomstig de EU-regelgeving en onderworpen aan ante- en post-
mortemkeuringen. Het product is vervaardigd en vervoerd overeenkomstig 
principes, eisen en procedures vastgelegd in de EU-regelgeving, en die alle 
stadia van de productie en distributie van levensmiddelen en diervoeders 
bestrijken”. 
 
Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/

