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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Collageen 3504 

3917 
Noord-Macedonië 

 
 
 
II. NIET ONDERHANDELD CERTIFICAAT 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.MK.NN.05.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van 

collageen bestemd voor humane consumptie 
3 blz. 

 
Het hiervoor vermelde certificaat is niet onderhandeld met de autoriteiten van 
het derde land van bestemming. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de 
operator om na te gaan of het steeds wordt aanvaard door de autoriteiten van 
het land van bestemming. Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gehouden 
voor het feit dat het certificaat niet wordt aanvaard door de autoriteiten van het 
land van bestemming. 
 
Voor de certificering dient de Engelstalig-Macedonische versie van het 
certificaat gebruikt te worden. Een vertaling naar het Nederlands wordt ter 
beschikking gesteld om het begrijpen van de van toepassing zijnde sanitaire 
eisen te vergemakkelijken.  
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Noord-Macedonië 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Noord-Macedonië is niet 
nodig voor de uitvoer van collageen bestemd voor humane consumptie. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Diersoort van oorsprong en aard van de grondstoffen 
 
Om te kunnen bepalen of bepaalde eisen van het certificaat moeten worden 
ondertekend, moet men beschikken over de volgende informatie: 

- de diersoort waarvan het collageen afgeleid is, 
- de aard van de grondstoffen waarvan het collageen is afgeleid (huiden en vellen 

/ andere). 
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Voor wat betreft de werkwijze rond pre-attestatie en vermeldingen op het 
handelsdocument, zie punt VI van deze instructie. 
 

A. Collageen vervaardigd in België 
 
Voor collageen vervaardigd in België kan deze informatie worden verstrekt door 
de operator op basis van een verklaring gebaseerd op de technische fiche van 
het product en het productieproces van het collageen. 
De informatie kan indien nodig verder in de keten worden doorgegeven aan de 
hand van een pre-attestatie op het handelsdocument. 
 

B. Collageen vervaardigd in een andere lidstaat (LS) 
 
Voor collageen vervaardigd in een andere LS, kan deze informatie door de 
operator in de andere LS aan de Belgische operator die deze producten 
gebruikt/verwerkt of uitvoert worden verstrekt aan de hand van een vermelding 
op het handelsdocument.  
De informatie kan vervolgens indien nodig verder in de keten worden 
doorgegeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument. 
 

C. Collageen ingevoerd in de EU 
 
Deze informatie is beschikbaar op het importcertificaat. 
De operator moet het importcertificaat kunnen voorleggen. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt I.11: de Belgische inrichting vermelden vanwaar de producten naar Noord-
Macedonië worden verzonden.  
 
Punt I.18: het eindproduct moet worden beschreven. Vermeld in de beschrijving van 
het uitgevoerde product de soort waarvan dit collageen is afgeleid.  
Voorbeeld in het geval van uitvoer van collageen afgeleid van varkens: “collageen van 
porciene oorsprong / collagen of porcine origin”.  
 
Punt I.28: in de kolom “manufacturing plant” het erkenningsnummer vermelden van de 
inrichting waar het collageen is geproduceerd.  
 
Punt II.1, 1ste tot en met 4de streepje betreffende het feit dat het collageen werd 
vervaardigd overeenkomstig de van toepassing zijnde reglementaire 
bepalingen: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de 
Europese regelgeving. 
 
Punt II.1, 4de streepje (naast de eerste “and”) betreffende het feit dat het 
collageen is afgeleid van dieren die een gunstige ante- en post-mortemkeuring 
hebben ondergaan:  
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- deze verklaring moet enkel worden ondertekend indien het collageen afgeleid 
is van runderen / schapen / geiten: de operator legt de nodige bewijsstukken 
(productfiche, productieproces, pre-attestaties, vermeldingen op het 
handelsdocument, importcertificaat) voor die toelaten te bepalen of het nodig 
is om deze verklaring te ondertekenen. Indien niet, de verklaring schrappen. 

- de verklaring zelf kan ondertekend worden op basis van de regelgeving. 
 

Punt II.1, 4de streepje (naast de tweede “and”) betreffende de risicostatus voor 
BSE:  

- deze verklaringen moeten enkel worden ondertekend indien het collageen 
afgeleid is van runderen / schapen / geiten EN indien het collageen afgeleid is 
van grondstoffen andere dan huiden en vellen: de operator legt de nodige 
bewijsstukken (productfiche, productieproces, pre-attestaties, 
vermeldingen op het handelsdocument, importcertificaat) voor die toelaten 
te bepalen of het nodig is om deze verklaring te ondertekenen. Indien niet, de 
verklaringen schrappen.  

- indien de verklaringen moeten worden ondertekend, bepalen in welk land het 
collageen werd vervaardigd (zie identificatiemerk op de producten om het land 
van productie te bepalen) en de risicostatus voor BSE van dit land nagaan op 
de website van de WOAH: 

o indien het land van productie beschikt over een verwaarloosbare 
risicostatus, de 1ste optie weerhouden (deze die van ‘either’ tot de eerste 
‘or’ gaat). 

o indien het land van productie beschikt over een gecontroleerde 
risicostatus, de 2de optie weerhouden (deze die van de eerste ‘or’ tot de 
tweede ‘or’ gaat). 

o indien het land van productie beschikt over een onbepaalde risicostatus, 
de 3de optie weerhouden (deze die van de tweede ‘or’ tot de het einde 
van de eisen gaat). 

o de verklaringen zelf kunnen worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 

 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIES, VERMELDINGEN EN PRE-CERTIFICATEN 
 
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”). 
 
Zoals beschreven in punt IV is uitgesloten van de verplichting tot pre-certificatie: 
collageen, die in een andere LS vervaardigd werd door een erkende operator. Dit 
collageen mag worden vergezeld van een vermelding die wordt afgegeven op 
het handelsdocument door de erkende operator in kwestie, in plaats van pre-
gecertificeerd te zijn. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de operatoren. 

https://www.woah.org/en/disease/bovine-spongiform-encephalopathy/
http://www.afsca.be/professionelen/export/
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Pre-attestatie 
 
Voor zover een Belgische operator beschikt over de relevante informatie inzake 
de diersoort en de aard van de grondstoffen waarvan het collageen is afgeleid 
(ofwel omdat hij het zelf vervaardigt, ofwel onder de vorm van een pre-attestatie, 
ofwel onder de vorm van een vermeldingen op het handelsdocument, ofwel 
onder de vorm van een importcertificaat in de EU), dan kan hij het collageen pre-
attesteren voor Noord-Macedonië. 
 
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: MK. 
 
Diersoort(en) waarvan het collageen is afgeleid: ……………………… 
Aard van de gebruikte grondstoffen: huiden / vellen / andere (1) 

 
Naam van de verantwoordelijke: 
Naam en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
(1) schrappen wat niet van toepassing is. 
 

 
 
Vermelding op het handelsdocument afgeleverd door een operator gevestigd in een 
andere LS 
 
Een vermelding op het handelsdocument afgeleverd door een operator 
gevestigd in een andere LS, om de diersoort en de aard van de grondstoffen 
waarvan het collageen is afgeleid te bevestigen, is ontvankelijk voor zover de 
operator die deze vermelding aflevert erkend is voor de productie van collageen 
overeenkomstig de van toepassing zijnde Europese regelgeving. 
 
De volgende vermelding moet op het handelsdocument aangebracht zijn, om 
ontvankelijk te zijn: 
 
 
Species the collagen is derived from: …………. 
Nature of the raw materials: skins / hides / other (1) 
 
Date: 
Name and signature responsible person: 
 
(1) keep as appropriate 
 

 


