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Veterinair gezondheidscertificaat 

 

Voor de uitvoer van collageen bestemd voor humane consumptie naar de Republiek Noord-Macedonië 

 

België                                                                                                                                                                                                                                  Veterinair 

gezondheidscertificaat voor Noord-Macedonië 
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I.1. Verzender (Naam, Adres, Tel.) I.2. Referentienummer certificaat I.2.a 

 

I.3. Bevoegde centrale overheid 

 

I.4. Bevoegde lokale overheid 

 

I.5. Geadresseerde (Naam, Adres, Postcode, Tel.) 

 

I.6.  

 

I.7. Land van oorsprong ISO-Code I.8.  

 

I.9. Land van bestemming ISO-Code I.10.  

 

BELGIË BE NOORD-MACEDONIË MK 

I.11. Plaats van oorsprong (Naam, Adres, Erkenningsnummer) I.12. 

  

  

 

I.13. Plaats van lading I.14. Datum van vertrek 

I.15. Vervoermiddelen I.16. GIP van binnenkomst in de Republiek Noord-Macedonië 

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon 

Wegvoertuig Andere 

Identificatie I.17.  

 

 
Referentiedocumenten: 

I.18. Beschrijving van de goederen I.19. Code van de goederen (GH-code) 

 I.20. Hoeveelheid 

I.21. Temperatuur producten Omgevings-

temperatuut 

Gekoeld Bevroren 

 

I.22. Totaal aantal verpakkingen 

I.23 Identificatie container / nr. zegel  I.24. Aard van de verpakking 

I.25. Goederen gecertificeerd voor : 

 

humane consumptie                  

I.26.  

 

I.27. Voor invoer of tijdelijke toelating 

In de RNM 

I.28. Identificatie van de goederen 

 

Diersoort 

(wetenschappelijke naam) 

 

 

 

Productiedatum 

(dd/mm/jjjj) 

Erkenningsnummer van de inrichting Aantal verpakkingen nettogewicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productie-inrichting 
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II.  Gezondheidsverklaring II.a. Referentienummer certificaat 

 

II.b. 

II.1. Verklaring inzake de volksgezondheid  

Ik, de ondergetekende, verklaar dat ik kennis heb genomen van de toepasselijke bepalingen van de voedselveiligheidswet en/of gelijkwaardige verordeningen (EG) nr. 

178/2002, (EG) nr. 852/2004, (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 853/2004 en verklaar dat het hierboven beschreven collageen overeenkomstig deze bepalingen is vervaardigd, 

in het bijzonder dat: 
- het afkomstig is van één of meer inrichtingen die een programma toepassen dat gebaseerd is op de beginselen van het HACCP-systeem, in overeenstemming met de 

voedselveiligheidswet en/of het gelijkwaardige artikel 5 van Verordening (EG) nr. 852/2004; 

- het vervaardigd is uit grondstoffen die voldoen aan de voorschriften van de Code voor Regels betreffende specifieke voorwaarden voor voedsel van dierlijke oorsprong 

en/of de gelijkwaardige hoofdstukken I en II van sectie XV van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004; 
- het vervaardigd is overeenkomstig de voorschriften van de Code voor Regels betreffende specifieke voorwaarden voor voedsel van dierlijke oorsprong en/of het 

gelijkwaardige hoofdstuk III van sectie XV van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004; 
- het voldoet aan de criteria van de Code voor Regels betreffende specifieke voorwaarden voor voedsel van dierlijke oorsprong en/of het gelijkwaardige hoofdstuk IV 

van sectie XV van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 en de gelijkwaardige Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor 

levensmiddelen; 

- (1) en indien het van runderen, schapen of geiten afkomstig is, dat het verkregen is van dieren die aan een antemortem- en een postmortemkeuring zijn 

onderworpen met gunstige resultaten; 

- (1) en met uitzondering van collageen afkomstig van huiden en vellen, 
  (1) 

hetzij 

- het afkomstig is uit een land of gebied dat overeenkomstig de nationale veterinaire wetgeving en/of Beschikking 2007/453/EG van 29 juni 

2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan op grond van het equivalente BSE-risico als land of 

gebied met een verwaarloosbaar BSE-risico is ingedeeld, 
   - het geen gespecificeerd risicomateriaal bevat als omschreven in de Code voor Regels betreffende maatregelen voor de controle en eradicatie 

van transmissiebele spongiforme encephalopathieën en/of in bijlage V, punt 1, van Verordening (EG) nr. 999/2001 (2 ), en is niet daarvan 

afgeleid, 
   - het geen separatorvlees van beenderen van runderen, schapen of geiten bevat en niet afkomstig is van separatorvlees dat is verkregen van 

beenderen van runderen, schapen of geiten, tenzij het is verkregen van dieren die zijn geboren, ononderbroken zijn gehouden en geslacht in 

een land of gebied dat op grond van de nationale veterinaire wetgeving en/of een gelijkwaardige Beschikking 2007/453/EG is ingedeeld als 

land of gebied dat een verwaarloosbaar BSE-risico inhoudt en waar zich geen inheemse BSE-gevallen hebben voorgedaan, 

    - de dieren waarvan het collageen afkomstig is, niet na bedwelming zijn geslacht door injectie van gas in de schedelholte, of zijn gedood 

volgens dezelfde methode, of na bedwelming zijn geslacht door het weefsel van het centrale zenuwstelsel door te snijden met een lang, 

staafvormig, in de schedelholte ingebracht instrument, tenzij deze dieren onafgebroken zijn geboren, gehouden en geslacht in een land of 

gebied dat overeenkomstig de nationale veterinaire wetgeving en/of een gelijkwaardige Beschikking 2007/453/EG als verwaarloosbaar BSE-

risico is aangemerkt, 
   - de dieren waarvan het collageen is verkregen, afkomstig zijn uit een land of gebied dat op grond van de nationale veterinaire wetgeving en/of 

een gelijkwaardige Beschikking 2007/453/EG als land of gebied met een onbepaald BSE-risico is ingedeeld en dat niet is gevoederd met 

vleesbeendermeel of vetkanenkoeken, als omschreven in de Terrestrial Animal Health Code van de Werelddiergezondheidsorganisatie, 
   - dat de dieren waarvan collageen is verkregen, afkomstig zijn uit een land of gebied dat op grond van de nationale veterinaire wetgeving en/of 

Beschikking 2007/453/EG als land of gebied met een onbepaald BSE-risico is ingedeeld en dat de gelatine op zodanige wijze is verkregen en 

gehanteerd dat de gelatine geen zenuw- of lymfeweefsels of lymfeweefsels bevat die tijdens het uitbenen zichtbaar zijn gemaakt, noch 

daarmee verontreinigd is; 
  (1) of - het afkomstig is uit een land of gebied dat overeenkomstig de nationale veterinaire wetgeving en/of Beschikking 2007/453/EG van 29 juni 

2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan op grond van het equivalente BSE-risico dat zij 

vertonen, als gecontroleerd BSE-risico is ingedeeld, 
   - de dieren waarvan het collageen afkomstig is, niet zijn gedood, na bedwelming, door het weefsel van het centrale zenuwstelsel met een 

langwerpig, staafvormig instrument dat in de schedelholte is ingebracht, of door injectie van gas in de schedelholte, 
   - het geen gespecificeerd risicomateriaal bevat en niet afkomstig is van gespecificeerd risicomateriaal, als omschreven in de Code voor Regels 

betreffende maatregelen voor de controle en eradicatie van transmissiebele spongiforme encephalopathieën en/of het equivalent van punt 1 

van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001, noch van separatorvlees dat is verkregen van beenderen van runderen, schapen of geiten, en 

dat ook niet afkomstig is van dergelijk materiaal; 
  (1) of - het afkomstig is uit een land of gebied dat overeenkomstig de nationale veterinaire wetgeving en/of Beschikking 2007/453/EG van 29 juni 

2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan op grond van hun equivalente BSE-risico's als land of 

gebied met een onbepaald BSE-risico is ingedeeld, 

   - de dieren waarvan het collageen afkomstig is, zijn niet gevoederd met vleesbeendermeel of kanen van herkauwers, zoals gedefinieerd in de 

Terrestrial Animal Health Code van de Werelddiergezondheidsorganisatie, 

   - de dieren waarvan het collageen afkomstig is, zijn niet gedood, na bedwelming, door beschadiging van het weefsel van het centrale 

zenuwstelsel met een lang en staafvormig instrument dat in de schedelholte wordt ingebracht, of door injectie van gas in de schedelholte, 
   - dat het niet is afgeleid is van: 

    (i) gespecificeerd risicomateriaal, als omschreven in de Code voor Regels betreffende maatregelen voor de controle en eradicatie van 

transmissiebele spongiforme encephalopathieën en/of in het equivalente punt 1 van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001, 
    (ii) Zenuw- en lymfeweefsel dat bij het ontbenen is vrijgelegd, 

    (iii) Separatorvlees van beenderen van runderen, schapen of geiten. 
Opmerkingen 

Deel I: 

- Vak I.11: Plaats van oorsprong: naam en adres van de inrichting van verzending. 

- Vak I.15: Registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer of naam van het schip. In geval van overslag moet afzonderlijke informatie worden verstrekt 

- Vak 18 : Dit certificaat kan ook worden gebruikt voor de invoer van worstvellen van collageen 

Vak I.19: Gebruik de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS) onder de volgende rubrieken: 35.04 of 39.17 

- Vak I.20: totaal brutogewicht en totaal nettogewicht vermelden 

- Vak I.23: Identificatie van container/zegelnummer: alleen waar van toepassing 

Deel II : 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

(2) Gespecificeerd risicomateriaal moet niet worden verwijderd indien het collageen afkomstig is van dieren die zijn geboren, ononderbroken zijn gehouden en zijn geslacht in een derde land of 

gebied van een derde land dat overeenkomstig Beschikking 2007/453/EG is ingedeeld als derde land respectievelijk gebied van een derde land met een verwaarloosbaar BSE-risico.  

 De kleur van de stempel en de handtekening moet verschillen van de kleur van de andere gegevens op het certificaat.  

Officiële dierenarts 
Naam (in hoofdletters) :  Kwalificatie en titel : 

Datum :  Handtekening :  
Stempel :  
 


