
PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR 
HUMANE CONSUMPTIE 

IB.UA.Traces.03 OEKRAÏNE 
December 2021 

 
 

1/3 

I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Pluimveevlees 0207 

0208 
0504 

Oekraïne 

 
 
 
II. EUROPEES CERTIFICAAT  
 
Type certificaat Titel van het certificaat   
   
TRACES 
 

Export Gezondheidscertificaat van de EU – (UA) Vlees 
van pluimvee (POU) 

3 blz 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Erkenning voor export naar Oekraïne 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Oekraïne is niet nodig voor 
de export van pluimveevlees. 
 
 
Producten gedekt door het certificaat 
 
Pluimveeseparatorvlees (MDM) mag niet worden uitgevoerd naar Oekraïne met dit 
certificaat.  
Indien een operator MDM naar Oekraïne wenst uit te voeren, dan moet hij zich tot de 
Oekraïense overheid richten om de van toepassing zijnde sanitaire eisen te bekomen. 
 
 
 
IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Het certificaat is beschikbaar op de Europese certificeringswebsite “TRACES NT”. 
Verdere details en instructies omtrent het gebruik van TRACES NT zijn 
beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
Het certificaat moet in het Oekraïens en in de moedertaal van de operator ingevuld, 
ondertekend en afgeleverd worden, en moet de zending vergezellen. Beide taalversies 
zijn beschikbaar op de Traces-website. 
 
Punt II.1: de verschillende verklaringen van dit punt kunnen op basis van de Europese 
regelgeving ondertekend worden. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
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Punt II.2.1: het pluimvee aanwezig in een haard van aviaire influenza of ziekte van 
Newcastle worden opgeruimd, en het vlees afgeleid van pluimvee afkomstig van 
bedrijven gevestigd in zones afgebakend rond haarden van deze ziekten zijn 
uitgesloten van intracommunautaire of internationale handel. Deze verklaring kan dus 
worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt II.2.2: deze verklaring heeft betrekking op de inrichtingen waarin het uitgevoerde 
vlees werd geproduceerd (dus de slachthuizen en uitsnijderijen), en kan worden 
ondertekend na controle: 

- De traceerbaarheid tot aan het slachthuis en de slachtdatum moet worden 
voorgelegd door de operator. 

- De certificerende agent moet controleren dat het (de) land(en) waar de 
inrichtingen gevestigd zijn vrij is (zijn) van aviaire influenza en van de ziekte van 
Newcastle (bij pluimvee) op het moment van slachten en gedurende de 30 
dagen voorafgaand: 

o voor inrichtingen gevestigd in België kan deze controle worden 
uitgevoerd op de website van het FAVV; 

o voor inrichtingen gevestigd in andere lidstaten (LS) kan deze controle 
worden uitgevoerd op de website van de OIE (de afwezigheid 
controleren van notificaties van haarden op de slacht- en 
versnijdingsdatum en gedurende de 30 dagen voorafgaand). 

- Indien het (de) land(en) waar de inrichtingen gevestigd zijn niet vrij is (zijn) van 
aviaire influenza of van de ziekte van Newcastle, dan moet de certificerende 
agent zich ervan vergewissen dat de genotifieerde evenementen niet gebeurd 
zijn op een afstand van minder dan 10 km van de inrichtingen in kwestie: 

o voor inrichtingen gevestigd in België kan deze controle worden 
uitgevoerd op de website van het FAVV; 

o voor inrichtingen gevestigd in andere lidstaten (LS) kan deze controle 
worden uitgevoerd op de website van de OIE (de plaats van het 
genotifieerd evenement controleren en vergelijken met de vestiging van 
de inrichting). 

 
Punt II.2.3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt II.2.4: de ziekten waarmee rekening moet worden gehouden zijn de ziekte van 
Newcastle en aviaire influenza. Het pluimvee aanwezig in een haard van aviaire 
influenza of ziekte van Newcastle worden opgeruimd, en het vlees afgeleid van 
pluimvee afkomstig van bedrijven gevestigd in zones afgebakend rond haarden van 
deze ziekten zijn uitgesloten van intracommunautaire of internationale handel. Deze 
verklaring kan dus worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving. 
 
Point II.2.5.a: deze verklaring is automatisch gedekt, gezien zowel pluimvee geboren 
en gekweekt in het land / gebied waarvan sprake is in punt II.2.1 als pluimvee 
verhandeld met / ingevoerd in dit land / gebied in aanmerking komen voor productie 
van vlees bestemd voor Oekraïne. 
 
Punt II.2.5.b: invullen op basis van de informatie verstrekt door de operator. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome
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Punt II.2.5.c: de eerste verklaring is van toepassing gezien vaccinatie tegen aviaire 
influenza niet toegelaten is in de EU. 
 
Punt II.2.d tot en met f: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van 
de Europese regelgeving. 
 
Punt III: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 


