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Internationaal Certificaat voor de invoer (verzending) in het douanegebied van Oekraïne van vers vlees (1)  
(met inbegrip van gehakt vlees(1)) van gedomesticeerde runderen (inclusief Bison en Bubalus species en hun kruisingen), bestemd voor humane consumptie  

 
Land van uitvoer: België  
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I.1. Verzender (Naam, Adres, Land, Tel.) I.2. Referentienummer Internationaal Certificaat 
 
 

I.2.a 

I.3. Bevoegde centrale autoriteit van het exporterende land 
 

 

I.4. Bevoegde lokale autoriteit van het exporterende land 
 
 

I.5. Geadresseerde (Naam, Adres, Land, Postcode, Tel.) I.6. 

I.7. Land van oorsprong  
 

ISO-code  
  

I.8. Zone van oorsprong  
 

Code 
 

I.9. Land van bestemming 
 

ISO-code  
 

I.10. Zone van bestemming 

      

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

I.12. 

I.13. Plaats van inladen  
 
Adres 
 
 
 
 
 
 

I.14. Datum van vertrek  
 
 
 
 

 I.15. Vervoermiddel  I.16. GIP van binnenkomst in Oekraïne 
 Vliegtuig Schip Treinwagon 

 Wegvoertuig 
 
 

  I.17. 

 Identificatie  
 
 

 Documentaire referenties 
 
 

 I.18. Omschrijving van de goederen  I.19. Goederencode (GN-code) 
 
 
 

  I.20. Hoeveelheid 
 
 

 I.21. Temperatuur van het product I.22. Aantal verpakkingen 
   Omgevingstemperatuur                                        Gekoeld                                                                     Bevroren 

 
 

 I.23. Zegel/ Containernummer  I.24. Type verpakking  
 
 

 I.25. Goederen gecertificeerd als: Humane consumptie 
 
 

 

 I.26. I.27. Voor invoer in (toelating op) het grondgebied van Oekraïne 
 
 

 I.28. Identificatie van de goederen: 
  

Species  
(wetenschappelijke naam) 

 
Aard van de 

goederen 

 
Type 

behandeling 

 
Erkenningsnummer van de inrichtingen 

 

 
Aantal verpakkingen 

 
Nettogewicht 

(kg) 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Slachthuis Uitsnijderij Koelhuis   
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Exporterende land  Vers vlees (inclusief gehakt vlees) van gedomesticeerde runderen 
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II. Gezondheidsinformatie 
 

II.a. Referentienummer Internationaal Certificaat 
 
 

II.b. 

II. Gezondheidsverklaring 
 Ik, de ondergetekende, officiële dierenarts, verklaar hierbij dat het vers vlees, beschreven in deel I van dit Internationale Certificaat voldoet aan de volgende eisen: 
  
IІ.1.1 Komt uit (een) instelling(en) die een programma implementeert, gebaseerd op de HACCP-beginselen; 
II.1.2 Werd verkregen in overeenstemming met de Oekraïense wetgeving inzake veiligheid en specifieke kwaliteitsparameters van levensmiddelen 
II.1.3 [Het gehakt werd bevroren tot een inwendige temperatuur van niet meer dan -18 °C]; 
II.1.4 Vers vlees werd geschikt bevonden voor menselijke consumptie na ante- en postmortemkeuringen door de officiële dierenarts; 
II.1.5 Karkassen of delen van karkassen zijn voorzien van een gezondheidskeurmerk. Verpakt vers vlees [gehakt vlees] is voorzien van een identificatiemerk op de verpakkingen met de naam van 

het land waar de inrichting van oorsprong zich bevindt (volledige naam van het land of een tweelettercode volgens de desbetreffende ISO-norm) en het erkenningsnummer van de inrichting 
van oorsprong; 

II.1.6 Het voldoet aan de Microbiologische criteria die in de Oekraïense wetgeving zijn vastgesteld; 
II.1.7 De garanties voor levende dieren en producten daarvan afgeleid zijn in overeenkomst met de residuplannen, goegekeurd volgens de wetgeving van Oekraïne; 
II.1.8 Materialen die worden gebruikt voor het verpakken van vers vlees, met inbegrip van de verpakking, voldoen aan de hygiënische eisen van de Oekraïense wetgeving inzake veiligheid en 

specifieke kwaliteitsparameters van levensmiddelen; 
II.1.9 Vóór het laden van vervoermiddelen, gebruikt voor het vervoer van vers vlees, werden deze gereinigd of gedesinfecteerd volgens de wetgeving van het exporterende land/land van herkomst; 
II.1.10 Betreffende Boviene Spongiforme Encephalopathie (BSE):  
 II.1.10.1 Voor de invoer in (verzending naar) het douanegebied van Oekraïne van vers rundvlees (inclusief gehakt vlees) uit een land (2) of zone (3), dat volgens de Gezondheidscode 

voor Landdieren van de OIE een land (2) of een zone (3) is met een verwaarloosbaar BSE-risico: 
   De runderen waarvan het vers vlees (inclusief gehakt vlees) werd verkregen, zijn aan ante- en post-mortemkeuringen onderworpen; 
   Vers vlees (inclusief gehakt vlees) bevat geen gespecificeerd risicomateriaal en is daar ook niet van afgeleid; 
   Indien de runderen waarvan het vers vlees werd verkregen, afkomstig zijn van het grondgebied van een land (2) of zone (3) dat volgens de Gezondheidscode voor 

Landdieren van de OIE een land (2)  of een zone (3) is met een gecontroleerd of onbepaald BSE-risico, dan mogen halve karkassen of halve karkassen die in niet 
meer dan drie voor de groothandel bestemde deelstukken zijn verdeeld en kwartieren geen ander gespecificeerd risicomateriaal bevatten dan de wervelkolom, met 
inbegrip van de achterwortelganglia. De karkassen of voor de groothandel bestemde deelstukken van karkassen van runderen die de wervelkolom bevatten 
waarnaar wordt verwezen, worden gekenmerkt door een duidelijk zichtbare rode streep op het etiket. Informatie over het aantal runderkarkassen of voor de 
groothandel bestemde deelstukken van runderkarkassen waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd, wordt vermeld in het Gemeenschappelijk Veterinair 
Document van Binnenkomst (GVDB); 

   Vers vlees (inclusief gehakt vlees) bevat geen separatorvlees van beenderen van runderen en is daar niet van afgeleid. Deze eis is niet van toepassing op vers vlees 
(inclusief gehakt vlees) van runderen die zijn geboren, gehouden en geslacht in een land (2) of zone (3) dat volgens de Gezondheidscode voor Landdieren van de 
OIE een land (2) of een zone (3) is met een verwaarloosbaar BSE-risico en waar zich geen inheemse BSE-gevallen hebben voorgedaan; 

   De runderen waarvan het vers vlees (inclusief gehakt vlees) werd verkregen, werden niet geslacht na bedwelming door middel van een gasinjectie in de 
schedelholte of gedood door middel van dezelfde methode, noch geslacht nadat de bedwelming van het dier door middel van het in de schedelholte inbrengen van 
een lang staafvormig instrument voor beschadiging van het weefsel van het centrale zenuwstelsel heeft gezorgd. Deze eis is niet van toepassing op vers vlees 
(inclusief gehakt vlees) van runderen die zijn geboren, gehouden en geslacht in een land (2) of zone (3) dat volgens de Gezondheidscode voor Landdieren van de 
OIE een land (2) of een zone (3) is met een verwaarloosbaar BSE-risico; 

   Indien de runderen waarvan het vers vlees (inclusief gehakt vlees) is verkregen, afkomstig zijn van het grondgebied van een land (2) of zone (3) dat volgens de 
Gezondheidscode voor Landdieren van de OIE een land (2) of een zone (3) is met een onbepaald BSE-risico: 

    De runderen in kwestie zijn niet gevoederd met vleesbeendermeel of kanen overeenkomstig de Gezondheidscode voor Landdieren van de OIE; 
    Vers vlees (inlusief gehakt vlees) is zodanig geproduceerd en gehanteerd dat het geen zenuw- en lymfeweefsels bevat die tijdens het uitbenen 

werden blootgelegd en is daar niet door verontreinigd; 
 II.1.10.2 Voor de invoer in (verzending naar) het douanegebied van Oekraïne van vers rundvlees (inclusief gehakt vlees) uit een land (2) of zone (3) dat volgens de Gezondheidscode 

voor Landdieren van de OIE een land (2) of een zone (3) is met een gecontroleerd BSE-risico: 
   Runderen waarvan het vers vlees (inclusief gehakt vlees) werd verkregen: 
    werden aan ante- en post-mortemkeuringen onderworpen;  
    werden niet geslacht na bedwelming door middel van beschadiging van het weefsel van het centrale zenuwstelsel na inbrengen van een lang 

staafvormig instrument in de schedelholte of door middel van een gasinjectie in de schedelholte; 
   Vers vlees (inclusief gehakt vlees) bevat geen  gespecificeerd risicomateriaal of separatorvlees van beenderen van runderen en is daar niet van afgeleid. 
   Runderkarkassen of voor de groothandel bestemde deelstukken van runderkarkassen waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd, worden gekenmerkt door 

een duidelijk zichtbare rode streep op het etiket. Informatie over het aantal runderkarkassen of voor de groothandel bestemde deelstukken van runderkarkassen 
waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd, wordt vermeld in het Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GVDB); 

 II.1.10.3 Voor de invoer in (verzending naar) het douanegebied van Oekraïne van vers rundvlees (inclusief gehakt vlees) uit een land (2) of zone (3) dat volgens de Gezondheidscode 
voor Landdieren van de OIE een land ((2) of een zone (3) is met een onbepaald BSE-risico: 

   Runderen waarvan het vers vlees (inclusief gehakt vlees) werd verkregen: 
    Zijn niet gevoederd met vlees en beendermeel en kanen afkomstig van herkauwers overeenkomstig de Gezondheidscode voor landdieren van de 

OIE; 
    Zijn onderworpen aan ante- en post-mortemkeuringen; 
    Ze werden niet geslacht na bedwelming door middel van beschadiging van het weefsel van het centrale zenuwstelsel door middel van een lang, 

staafvormig instrument dat in de schedelholte wordt ingebracht of door middel van een gasinjectie in de schedelholte; 
   Vers vlees (inclusief gehakt vlees) bevat geen gespecificeerd risicomateriaal, zenuw-en lymfeweefsel dat tijdens het uitbenen werd blootgelegd of separatorvlees 

van beenderen van runderen en is daar niet van afgeleid. 
   Karkassen of voor de groothandel bestemde deelstukken van karkassen van runderen waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd, worden gekenmerkt door 

een duidelijk zichtbare rode streep op het etiket. Informatie over het aantal runderkarkassen of voor de groothandel bestemde deelstukken van runderkarkassen, 
waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd, wordt vermeld in het Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GVDB); 

  
II.2 Diergezondheidsverklaring 

  Ik, de ondergetekende officiële dierenarts, verklaar hierbij dat het vers vlees omschreven in deel I van dit Internationale Certificaat voldoet aan de volgende eisen: 
   
 II.2.1 Verkregen op het grondgebied van een land (2) of zone (3) ___________________________ (naam en code van het land of de zone vermelden), dat op de datum van afgifte van dit 

Internationale Certificaat: 
  II.2.1.1. 

 
Officieel door de OIE erkend is als vrij van mond- en klauwzeer en waar in de afgelopen twaalf maanden voorafgaand aan de afgifte van dit Internationale Certificaat geen 
gevallen van runderpest zijn geregistreerd en geen vaccinatie tegen runderpest werd uitgevoerd. Indien runderen op het grondgebied van vermeld land (2) of gebied (3) worden 
gevaccineerd tegen mond- en klauwzeer, mogen alleen de vaccins goedgekeurd door de bevoegde overheid van het land van oorsprong worden gebruikt; 

  II.2.1.2. is opgenomen in het register van landen en inrichtingen die vers vlees van gedomesticeerde runderen op het grondgebied van Oekraïne mogen invoeren.; 
 II.2.2. Werd verkregen van gedomesticeerde runderen die aan de volgende eisen voldoen: 
  II.2.2.1. Sinds hun geboorte, of ten minste de laatste drie maanden vóór het slachten, zijn ze op het grondgebied van een land (2) of zone (3) als bedoeld in punt II.2.1 van dit Internationale 

Certificaat gehouden, of zijn ze ingevoerd uit het grondgebied van een land (2) of zone (3) dat op de datum van invoer _____________________________               (datum van 
invoer vermelden (dd/mm/jjjjj)) is opgenomen in het register van landen en inrichtingen die vers vlees van gedomesticeerde runderen op het grondgebied van Oekraïne mogen 
invoeren; 

  II.2.2.2. Ze zijn afkomstig van een bedrijf waar alleen niet tegen runderpest gevaccineerde dieren worden gehouden en dat voldoet aan de onderstaande voorwaarden: 
    Er werden de laatste 30 dagen op het bedrijf en binnen een straal van 10 km geen gevallen van runderpest en mond- en klauwzeer geregistreerd, en door de 

bevoegde overheid van het land van herkomst zijn geen veterinaire en sanitaire beperkende maatregelen vastgesteld, noch hebben er zich de laatste 60 dagen op 
het bedrijf waarnaar wordt verwezen en binnen een straal van 25 km errond geen gevallen van runderpest en mond- en klauwzeer voorgedaan, of: 

    De bevoegde overheid van het land van herkomst heeft geen veterinaire en sanitaire beperkingen ten aanzien van dergelijk bedrijf vastgesteld en in de laatste 
twaalf maanden zijn er op het bedrijf en in een gebied met een straal van 10 km errond geen gevallen van runderpest en mond- en klauwzeer geregistreerd; 

    De laatste drie maanden zijn er geen dieren op het bedrijf binnengebracht uit gebieden waarvoor de bevoegde overheid van Oekraïne beperkingen of een verbod 
heeft ingesteld op de invoer in het douanegebied van Oekraïne van gedomesticeerde runderen (fok- en gebruiksrunderen); 

    Alleen geïdentificeerde dieren worden op het bedrijf gehouden; 
    Het bedrijf wordt regelmatig veterinair geïnspecteerd; 
  II.2.2.3. Ten minste de laatste 40 dagen vóór verzending naar het slachthuis zijn ze op een bedrijf als bedoeld in punt II.2.2.2 van dit Internationaal Certificaat gehouden; 
  II.2.2.4. In de laatste drie maanden vóór het slachten hebben ze met negatief resultaat een intradermale tuberculinatietest ondergaan. Deze eis geldt niet voor gedomesticeerde runderen 

afkomstig uit een land, een gebied (3) en een beslag dat vrij is van rundertuberculose overeenkomstig de voorschriften van de Gezondheidscode voor landdieren (Terrestrial 
Animal Health Code) van de OIE; 
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  II.2.2.5. Ze zijn van de bedrijven naar de slachthuizen getransporteerd in vervoermiddelen zonder contact met andere runderen die niet aan de eisen van deze paragraaf voldoen, en 
de dieren zijn binnen 24 uur vóór het slachten onderworpen aan een antemortemkeuring, waarbij de resultaten geen tekenen van runderpest of mond- en klauwzeer vertonen;  

  II.2.2.6. Ze zijn geslacht op_____________________ (dd/mm/jjjjj) of tussen______________________(dd/mm/jjjjj) en ______________________ (dd/mm/jjjjj);  
  II.2.2.7. Ze zijn niet geslacht vóór de datum waarop het land (2) of de zone (3) van oorsprong is opgenomen in het register van landen en inrichtingen die vers vlees van gedomesticeerde 

runderen op het grondgebied van Oekraïne mogen invoeren, of binnen de effectieve periode van de beperkende maatregelen van Oekraïne ten aanzien van de invoer van 
dergelijk vlees uit het desbetreffende land (2) of zone (3). 

 II.2.3. Werd verkregen in een inrichting waar en binnen een straal van 10 km binnen de welke er geen geregistreerde gevallen van runderpest en mond- en klauwzeer zijn geconstateerd in de 
laatste 30 dagen. 

  
 Opmerkingen: 
  
 De eisen van dit Internationale Certificaat zijn van toepassing op vers vlees (met inbegrip van gehakt vlees) van gedomesticeerde runderen (inclusief Bison en Bubalus species en hun kruisingen), bestemd voor 

humane consumptie, afkomstig uit een land of een afzonderlijk gebied (zone of compartiment) daarvan en van een inrichting die is opgenomen in het register van landen en inrichtingen die producten naar het 
douanegebied van Oekraïne mogen invoeren (verzenden). 

  
 Deel I: 
  
 Vak І.11: Naam, adres en erkenningsnummer van de inrichting van verzending 
 Vak I.15: Vermeld het registratienummer (spoorwagon of container en wegvoertuig), vluchtnummer (vliegtuig) of naam (schip). Bij lossen en herladen dient aparte informatie te worden verstrekt. 
 Vak I.19:  Vermeld de goederencode (GN-code): 0201, 0202, 0206, 0504 00, 1502. 
 Vak I.20 Vermeld het totale brutogewicht en het totale nettogewicht. 
 Vak I.28:  Aard van de goederen: vermeld "hele karkassen", "halve karkassen", "karkaskwartieren", "deelstukken" “slachtafvallen (1) of "gehakt vlees (1) ". 
 Vak I.28: Type behandeling: indien van toepassing, vermeld "uitgebeend", "met been", "gerijpt”. 
  

Deel II:  
 (1) Onder vers vlees wordt verstaan vlees dat geen ander conserveringsproces heeft ondergaan dan koelen, invriezen of snelvriezen, met inbegrip van vlees dat vacuüm of onder gecontroleerde 

atmosfeer is verpakt.  
Onder gehakt vlees wordt verstaan vlees zonder been dat in stukken is gehakt en minder dan 1 % zout bevat. 
Onder slachtafval wordt verstaan vers vlees dat geen deel uitmaakt van het karkas, met inbegrip van ingewanden en bloed. 

 (2) 
(3) 

Doorhalen wat niet van toepassing is. 
Geldt in geval van erkenning door de bevoegde autoriteit van Oekraïne van de indeling in zones. 

 (4) De handtekening en de stempel moeten een andere kleur hebben dan de kleur van de tekst. 
   
 Officiële dierenarts 

 
 

Hoedanigheid en titel 

Naam (in hoofdletters): 
 
 

 

Datum 
 
 

Handtekening (4) 

Stempel (4) 
 

 

 

 


