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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Vleesproducten op basis 
van varkensvlees 
Vleesproducten op basis 
van pluimveevlees 

1601 
1602 
 

Oekraïne 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
UA.00.07.00.05 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Oekraïne van 
salami, conserven, gesteriliseerde, gepasteuriseerde en 
andere vleesproducten van gevogelte en varkens 

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 vleesproducten. 
 
 
Beveiligd papier 
 
De bilaterale exportcertificaten dienen geprint te worden op beveiligd papier. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden  
 
Sanitair statuut van de bedrijven van herkomst 
 
De varkens, waarvan het vlees gebruikt werd voor de productie van de 
vleesproducten, moeten afkomstig zijn uit bedrijven die vrij zijn van antrax (miltvuur) 
en varkens vlekziekte sinds 20 dagen vóór het slachten en van trichinose sinds 3 
jaren. 
Pluimvee, waarvan het vlees gebruikt werd voor de productie van de 
vleesproducten, moet afkomstig zijn van bedrijven die vrij van anthrax 
(miltvuur) waren gedurende 20 dagen vóór het slachten. 
 
Wat betreft miltvuur kan deze voorwaarde worden ondertekend op basis van de vrije 
status van België voor deze ziekte.  
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Wat betreft trichinose kan deze voorwaarde worden ondertekend op basis van de 
vrije status van België voor deze ziekte.  
 
Wat betreft de varkensvlekziekte, een bacteriële zoönose, moet deze informatie op 
niveau van het slachthuis nagegaan worden aan de hand van de VKI, enkel voor 
producten op basis van varkensvlees. 
 
Voor het vlees dat naar een uitsnijderij, verwerkingsinrichting of een koelhuis 
verstuurd wordt, wordt deze informatie aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument doorgegeven (zie hieronder).  
 
 
Bedrijven die betrokken zijn in de productieketen: 
 
De geëxporteerde producten of grondstoffen van deze producten moeten 
verkregen zijn, beginnend vanaf het slachthuis, in inrichtingen die door de 
Belgische veterinaire diensten zijn erkend. Alleen vestigingen in België zijn 
onder toezicht van het FAVV en worden erkend door FAVV: de uitgevoerde 
producten en grondstoffen moet dus komen van slachthuizen en uitsnijderijen 
gelegen in België . 
 
Het voldaan aan deze eis wordt overgedragen via een preattestatie op het 
handelsdocument ( zie hieronder). 
 
 
Preattestatie op het handelsocument 
 
De preattestatie houdt in dat de verantwoordelijke van de inrichting de volgende 
verklaring opneemt op het handelsdocument. 
 
Het vlees voldoet aan de eisen gesteld door: UA. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden  
 
Veld “Contract-Nr.”: het licentienummer van de aankoper uit Oekraïne invullen. 
 
Punt 11.1: deze verklaring mag worden afgegeven op basis van de erkenning van de 
inrichtingen die de dieren geslacht hebben en van de inrichtingen die het vlees 
afkomstig van deze geslachte dieren getransformeerd hebben. De preattestaties op 
de handelsdocumenten moeten worden nagekeken.  
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De exploitant moet ook in staat zijn om de traceerbaarheid van de producten te 
presenteren vanaf het slachthuis. Alle betrokken instellingen moeten zich dus 
in België bevinden. Steekproefsgewijze controles van de gegevens kunnen 
worden uitgevoerd. 
 
Point 11.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de nationale en 
Europese regelgeving. 
 
Punt 11.3: dit dient gelezen te worden met inachtneming van de van kracht zijnde 
bepalingen van “Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de 
Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, 
bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathiën”, 
zoals laatst gewijzigd. 
Dit houdt in dat het certificaat voor deze vereiste kan ondertekend worden voor 
producten afkomstig van dieren die overeenkomstig bovengenoemde verordening 
zijn gevoederd. Deze verordening maakt namelijk o.a. een uitzondering voor het 
voederen van vismeel (een verwerkt dierlijk eiwit) aan varkens en gevogelte. 
 
Punt 11.4: deze verklaring mag worden afgegeven indien de Belgische normen die 
van toepassing zijn, nageleefd worden, dus op basis van de resultaten van het 
controleplan. 
 
Punt 11.6: deze verklaring mag worden afgegeven na controle van de 
dierziektestatus van de provincie (FAVV) waaruit de producten geëxporteerd worden, 
voor de ziekten van de voormalige OIE A-lijst die relevant zijn voor de soort waarvan 
het vlees, die voor de het vervaardigen van de vleesproducten gebruikt werd, 
afkomstig is, met name: 

- voor varkens: provincie vrij van mond-en-klauwzeer, klassieke varkenspest en 
runderpest sinds 12 maanden, van vesiculaire varkensziekte sinds 2 jaar en 
van Afrikaanse varkenspest sinds 3 jaar; 

- voor pluimvee: provincie vrij van hoogpathogeen aviaire Influenza en ziekte 
van Newcastle sinds 12 maanden. 

 
Punt 11.7: deze verklaring mag worden afgegeven op basis van de resultaten van 
het controleplan 
 
Punten 11.8 en 11.9: deze verklaringen mogen worden afgegeven op basis van een 
verklaring van de operator die vermeldt: 
 
Ik ondergetekende, verantwoordelijke van de inrichting ………………..……….. met 
erkenningsnummer ………….………….., verklaar dat: 

- het verpakkingsmateriaal, gebruikt voor de producten bestemd voor export 
naar Oekraïne, wordt voor de eerste maal gebruikt en voldoet aan de 
Belgische reglementaire voorschriften, 

- de vervoermiddelen gebruikt voor het verzenden van de producten bestemd 
voor export naar Oekraïne zijn uitgerust en voorbereid volgens de Belgische 
reglementaire voorschriften. 

 

http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punt 11.10: deze verklaring mag worden afgegeven na controle van de 
dierziektestatus van België ((FAVV) wat betreft miltvuur en trichinose, en op basis 
van de preattestatie op het handelsdocument wat betreft de varkensvlekziekte 
(enkel van toepassing vleesproducten op basis van varkensvlees) 

http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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