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Veterinair gezondheidscertificaat 

 

Voor verzending van vers vlees, met inbegrip van gehakt vlees, van als landbouwhuisdier gehouden varkens (Sus scrofa)  

naar de Republiek Noord-Macedonië 

 

België                                                                                                                                                                 Veterinair certificaat voor de Republiek Noord-Macedonië 
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I.1. Verzender (Naam, Adres, Tel) I.2. Referentienummer certificaat I.2.a 

 

I.3. Bevoegde centrale autoriteit 

 

I.4. Bevoegde lokale autoriteit 

 

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

 

I.6.  

 

I.7. Land van oorsprong ISO-Code I.8. Regio van oorsprong Code I.9. Land van bestemming ISO-Code I.10. Regio van 

bestemming 

Code 

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 Rep. Noord-Macedonië 

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon 

Wegvoertuig Andere 

Identificatie I.17.  

 

 
Documentenreferenties : 

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

 I.20. Hoeveelheid 

I.21. Temperatuur van de producten Omgevings- 

Temperatuur 

 

Gekoeld 

 

Bevroren 

 

I.22. Totaal aantal verpakkingen 

I.23 Identificatie container / Zegelnr.  I.24. Aard van de verpakking 

I.25. Goederen gecertificeerd voor 

 

 

 Humane consumptie                  

I.26.  

 

I.27. Voor invoer of binnenkomst  

in RNM 

I.28. Identificatie van de goederen 

 

Diersoort 

(weten-

schappelijke 

naam) 

 

 

 

Aard van de 

goederen 

Aard van de 

behandeling 

Erkenningsnummer van de inrichting 

 

Aantal 

verpakkingen 

Netto gewicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slachthuis 

 

 

 

Uitsnijderij 

 

 

Koelhuis 
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België     Voor vers vlees, met inbegrip van gehakt vlees, van als landbouwhuisdier gehouden varkens (Sus scrofa) 

 
D

ee
l 

II
 :

 C
er

ti
fi

ca
ti

e 

II. Gezondheidsverklaring II.a. Referentienummer certificaat 

 

 

II.b. 

II.1. Verklaring inzake de volksgezondheid  

Ik, de ondergetekende officiële dierenarts, verklaar dat ik kennis heb genomen van de desbetreffende voorschriften van de voedselveiligheidswet en/of gelijkwaardige 

Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 852/2004, (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 en verklaar dat het hierboven omschreven varkensvlees afkomstig van als 

landbouwhuisdieren gehouden varkens overeenkomstig die voorschriften is geproduceerd en met name dat: 
II.1.1. het vlees / gehakt vlees(1) afkomstig is van een of meerdere inrichtingen die overeenkomstig de voedselveiligheidswet of de gelijkwaardige Verordening (EG) 

nr. 852/2004 een op de HACCP-beginselen gebaseerd programma toepassen; 

II.1.2. het vlees is verkregen overeenkomstig de voorschriften beschreven in de Code voor Regels betreffende specifieke hygiënemaatregelen voor voedsel van 

dierlijke origine of de voorschriften beschreven in sectie I van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004; 

II.1.3.(1) het vlees voldoet aan de bepalingen beschreven in de Code voor Regels betreffende specifieke voorschriften voor de controle van Trichinella in vlees of de 

gelijkwaardige Verordening (EG) nr. 2015/1375 tot vaststelling van specifieke voorschriften voor de officiële controles op de aanwezigheid van Trichinella in 

vlees, met name als volgt: 

hetzij(1) is met behulp van een digestiemethode onderzocht en heeft daarbij negatief gereageerd; 

hetzij(1) heeft een vriesbehandeling ondergaan overeenkomstig met de Code voor Regels betreffende specifieke voorschriften voor de controle van Trichinella in vlees 

of overeenkomstig Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2015/1375; 

hetzij(1) 

(7) 

het is afkomstig van gedomesticeerde varkens die afkomstig zijn van een bedrijf dat officieel erkend is als een bedrijf dat gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden toepast overeenkomstig de Code voor Regels betreffende speciale voorwaarden voor de controle van Trichinella in vlees of 

gelijkwaardig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2015/1375, of die niet gespeend en minder dan vijf weken oud zijn; 

II.1.4. (1) het gehakt vlees (1) is geproduceerd overeenkomstig sectie V van bijlage III in de Code voor Regels betreffende specifieke voorwaarden voor voedsel van 

dierlijke oorsprong of de gelijkwaardige Verordening (EG) nr. 853/2004 en bevroren bij een inwendige temperatuur van niet meer dan - 18 °C; 

II.1.5. het vlees is geschikt voor menselijke consumptie bevonden na de antemortem- en postmortemkeuringen die zijn uitgevoerd overeenkomstig de Code voor 

Regels betreffende officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong of het gelijkwaardige hoofdstuk II van 

sectie I, en de gelijkwaardige hoofdstukken IV en IX van sectie IV van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004; 

II.1.6.  

hetzij(1) het karkas of delen van karkassen zijn gemerkt met een gezondheidsmerk overeenkomstig de Code voor Regels betreffende procedures voor officiële controles 

van producten van dierlijke oorsprong, bestemd voor humane consumptie of het overeenkomstige hoofdstuk II van sectie I van bijlage I bij Verordening (EG) 

nr. 854/2004; 

hetzij(1) de verpakkingen van vlees / gehakt vlees (1) zijn gemerkt met een identificatiemerk overeenkomstig de Code voor Regels betreffende specifieke voorwaarden 

voor voedsel van dierlijke oorsprong of overeenkomstig in sectie I van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004; 

II.1.7. het vlees / gehakt vlees (1) voldoet aan de toepasselijke criteria van de Code voor Regels betreffende microbiologische criteria in voedsel of gelijkwaardige 

Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen; 

II.1.8. de garanties voor levende dieren en producten daarvan die zijn opgenomen in de residuplannen die zijn ingediend overeenkomstig de Code voor Regels 

betreffende de methode voor toezicht en controle op de aanwezigheid van residuen en contaminanten in levende dieren en levensmiddelen van dierlijke 

oorsprong, de methode voor het uitvoeren van officiële controles en de procedures voor het toezicht op en de controle van niet-toegelaten residuen en stoffen 

en de maatregelen die moeten worden genomen in geval van verdenking van en positieve resultaten met betrekking tot de aanwezigheid van niet-toegelaten 

residuen of stoffen, en/of de daarmee gelijkwaardige Richtlijn 96/23/EG, en met name artikel 29, worden nageleefd; 

II.1.9. het vlees /gehakt vlees (1) is opgeslagen en vervoerd overeenkomstig de toepasselijke voorschriften van de Code voor Regels betreffende specifieke 

voorwaarden voor voedsel van dierlijke oorsprong of gelijkwaardige delen I en V van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004; 

II.1.10. 
(2) 

het voldoet aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1688/2005 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 853/2004 wat betreft bijzondere garanties ten 

aanzien van salmonella voor de verzending uit Finland en Zweden van bepaalde soorten vlees en eieren. 

   

 II.2. verklaring inzake de diergezondheid 

 Ik, de ondergetekende officiële dierenarts, verklaar dat het in deel I beschreven vers vlees: 

 II.2.1. afkomstig is uit het gebied met code    (2) dat (die) op de datum waarop dit certificaat wordt afgegeven: 

 hetzij(1) a) sedert 12 maanden vrij is van mond-en-klauwzeer, runderpest, Afrikaanse varkenspest, klassieke varkenspest en vesiculaire varkensziekte 

 hetzij(1) a) (i) sedert 12 maanden vrij is van runderpest, Afrikaanse varkenspest, [mond-en-klauwzeer](1), [klassieke varkenspest](1), en [vesiculaire varkensziekte](1), 

en 

   (ii) Sinds ……….. (dd/mm/jjjj) als vrij wordt beschouwd van [mond-en-klauwzeer](1), [klassieke varkenspest](1), en [vesiculaire varkensziekte](1) zonder 

dat daarna nog gevallen / uitbraken daarvan zijn geconstateerd, en door nationale veterinaire wetgeving of de gelijkwaardige Verordening (EG) nr.    /     

van de Commissie van ……….. (dd/mm/jjjj) gemachtigd is dit vlees uit te voeren, en 

  b) waar in de laatste 12 maanden tegen geen van deze ziekten is ingeënt en invoer van als landbouwhuisdier gehouden dieren die tegen een of meer van 

deze ziekten zijn ingeënt, niet is toegestaan;  

 II.2.2. is verkregen van dieren die:  

 hetzij(1) sinds hun geboorte of ten minste de laatste drie maanden vóór het slachten in het in punt II.2.1. bedoelde gebied hebben verbleven; 

 hetzij(1) werden ingevoerd op     (dd/mm/jjjj) op het in punt II.2.1. omschreven grondgebied, uit het gebied met code                     (2) 

 dat op die datum toestemming had om dergelijk vers vlees naar de Republiek Noord-Macedonië uit te voeren; 

 hetzij(1) werden ingevoerd op    (dd/mm/jjjj) op het in punt II.2.1 beschreven grondgebied; 

 II.2.3. is verkregen van dieren afkomstig van bedrijven : 

  a) waarbij geen van de aanwezige dieren is gevaccineerd tegen de in punt II.2.1 genoemde ziekten; 

  b) waar en waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km in de laatste 40 dagen geen enkel geval/uitbraak van de in punt II.2.1 genoemde 

ziekten heeft voorgedaan; 

  c) waarvoor geen verbodsmaatregelen gelden in verband met een uitbraak van varkensbrucellose in de laatste zes weken; 

  d) 
(1)(4) 

die zich ertoe hebben verbonden dat varkens niet met keukenafval en etensresten worden gevoederd, officieel worden gecontroleerd en worden 

opgenomen in de lijst die door de bevoegde autoriteit wordt opgesteld met het oog op de uitvoer van varkensvlees naar de Republiek Noord-Macedonië; 

 II.2.4. is verkregen van dieren die: 

  a) sinds hun geboorte gescheiden zijn gehouden van vrij evenhoevig wild; 

  b) zijn vervoerd van hun bedrijf naar een erkend slachthuis in voertuigen die vóór het laden zijn gereinigd en ontsmet, zonder daarbij in contact te komen 

met dieren die niet aan de onder II.2.1, II.2.2 en II.2.3 genoemde voorschriften voldoen; 

  c) in het slachthuis een antemortemkeuring hebben ondergaan in de laatste 24 uur vóór het slachten, waarbij geen enkel teken van de onder II.2.1 

genoemde ziekten is gevonden, en;  

  d) Die zijn geslacht op    (dd/mm/jjjj) of tussen;     (dd/mm/jjjj)  

en     (dd/mm/jjjj)(4) ; 

 II.2.5. is verkregen in een inrichting, waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km, in de laatste 40 dagen geen enkel geval/uitbraak van de in punt II.2.1 

genoemde ziekten heeft voorgedaan, of waar, wanneer zich een ziektegeval heeft voorgedaan, de bereiding van vlees voor uitvoer naar de Republiek 

Macedonië pas is toegestaan nadat alle aanwezige dieren zijn geslacht, al het vlees is verwijderd en de inrichting volledig is gereinigd en ontsmet onder 

toezicht van een officiële dierenarts; 
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 II.2.6. is verkregen en bewerkt zonder dat het in contact is geweest met ander vlees dat niet voldoet aan de voorwaarden van dit certificaat; 

 II.3 Verklaring inzake het dierenwelzijn 

  Ik, de ondergetekende officiële dierenarts, verklaar dat het hierboven beschreven vers vlees afkomstig is van dieren die in het slachthuis vóór en bij het slachten 

of doden zijn behandeld overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de nationale wetgeving van de Republiek Noord-Macedonië of gelijkwaardige 

wetgeving van de Unie en dat het vlees voldoet aan bepalingen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die van Boek der Regelgeving betreffende de behandeling 

van dieren tijdens het doden of overeenkomstige hoodstukken II en III van Verordening (EG) nr. 1099/2009 (6); 

   

   

Opmerkingen 

Dit certificaat is voor vers vlees, met inbegrip van gehakt vlees, van als landbouwhuisdier gehouden varkens (Sus scrofa).  

Onder vers vlees wordt verstaan: alle voor menselijke consumptie geschikte delen, hetzij vers, gekoeld of bevroren.  

 

Deel I : 

- Vak I.8 : de territoriale code verstrekken zoals deze is opgenomen in deel 4 van bijlage VI bij de Code voor Regels voor invoer en doorvoer, de lijst van derde landen 

die voor invoer zijn goedgekeurd, de vorm en inhoud van het certificaat of andere documenten die de zending vergezellen, de veterinaire grenscontroles van zendingen 

dieren, aquacultuur en producten en bijproducten van dierlijke oorsprong of in het gelijkwaardige deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 

Case I.11 plaats van oorsprong: naam en adres van de inrichting van verzending. 

- Vak I.15 : registratienummer (voor wagons, containers- en vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuig), of naam van het schip invullen. In geval van overslag moet de 

verzender de grensinspectiepost van binnenkomst in MK hiervan op de hoogte stellen.  

- Vak I.19 : toepasselijke GS-code gebruiken : 02.03, 02.06, 02.09 of 15.01. 

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

- Vak I.23 : bij vervoer in containers of dozen het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.  

- Vak I.28 : aard van het product: "hele karkassen", "halve karkassen", “karkaskwartieren", "deelstukken" of "gehakt" vermelden. Gehakt vlees is vlees zonder been, dat 

in kleine stukken wordt gehakt en uitsluitend wordt bereid uit dwarsgestreepte spieren (met inbegrip van het aangrenzende vetweefsel), met uitzondering van de hartspier. 

- Vak I.28 : aard van de behandeling: vermeld in voorkomend geval "zonder been", "met beenderen", "rijp" en/of "fijngehakt". Indien bevroren, de datum (mm/jjjjj) 

vermelden waarop de deelstukken/delen zijn ingevroren. 

  

Deel II : 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

(2) Doorhalen indien de zending niet bestemd is voor invoer in Finland of Zweden.  

(3) Territoriale code zoals vastgesteld in deel 4 van bijlage VI in de Code voor Regels betreffende import en  doorvoerprocedures, lijst van derde landen die voor invoer 

zijn goedgekeurd, vorm en inhoud van het certificaat of andere documenten die de zending vergezellen, veterinaire grenscontroles op zendingen van dieren, 

aquacultuur en producten en bijproducten van dierlijke oorsprong of in het gelijkwaardige deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010. 

(4) Aanvullende garanties die op verzoek moeten worden verstrekt in kolom 5 "AG" van deel 4 van bijlage VI in de Code voor Regels betreffende invoer en doorvoer, 

lijst van derde landen die voor invoer zijn goedgekeurd, vorm en inhoud van het certificaat of andere documenten die de zending vergezellen, veterinaire 

grenscontroles van zendingen dieren, aquacultuur en producten en bijproducten van dierlijke oorsprong of gelijkwaardige Verordening (EU) nr. 206/2010 

(SANCO /4787/2009), met de vermelding "D".  

Voedselafval: al het voedselafval dat bestemd is voor menselijke consumptie in restaurants, cateringbedrijven of keukens, met inbegrip van industriële keukens en 

de huishoudkeuken van de boer of de personen die varkens houden. 

(5) Datum of data van slachting. De invoer van dergelijk vlees is niet toegestaan indien het is verkregen van dieren die zijn geslacht hetzij vóór de datum waarop 

toestemming is gegeven voor uitvoer naar de Republiek Noord-Macedonië op het in de vakken I.7 en I.8 vermelde grondgebied, hetzij in een periode waarin door 

de Republiek Noord-Macedonië beperkende maatregelen zijn genomen tegen de invoer van dergelijk vlees uit dat grondgebied. 

(6) OJ L 303, 18/11/2009, p.1. 

(7) Alleen voor derde landen waarvoor in de kolom “AG” in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 een K staat. 

Officiële dierenarts of officiële inspecteur 

Naam (in hoofdletters) : Kwalificatie en titel :  

 

Datum : Handtekening : 
Stempel :  

 


