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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Vers rundsvlees 0201 

0202 
0206 

0504 00 
1502 
 

Oekraïne 

 
 
 
II. NIET-ONDERHANDELD CERTIFICAAT 
 
FAVV-Code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.UA.NN.04.01 Internationaal certificaat voor de invoer 

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

4 blz 

 
Het bovenvermelde certificaat is een model ter beschikking gesteld door de 
overheid van het land van bestemming. De operator moet controleren dat het 
nog altijd van toepassing is. Het FAVV zal niet verantwoordelijk gehouden 
kunnen worden voor geblokkeerde zendingen omwille van het gebruik van een 
verouderde versie van het certificaat. 
 
Voor de certificering dient de Oekraïens - Engelstalige 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 Oekraïne 
 
Een specifieke erkenning door de Oekraïense bevoegde overheid is niet nodig 
voor de export van rundvlees naar Oekraïne.  
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IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN  
 
Verwijzing naar Oekraïense regelgeving 
 
In sommige eisen verwijst men naar de Oekraïense regelgeving. Men mag 
beschouwen dat, indien de operator in lijn is met de Europese regelgeving, dit 
voldoende is om aan de voorwaarden gesteld in de Oekraïense regelgeving te 
voldoen.  
 
 
Herkomst van de runderen en het vlees 
 
Voor wat betreft de herkomst van de runderen waarvan het vlees is afgeleid, 
dient men te verzekeren dat de runderen: 

- Ofwel in België zijn geboren of minstens de 3 laatste maanden 
voorafgaand aan het slachten verbleven hebben in België; 

- Ofwel zijn verhandeld met / ingevoerd in België vanuit een land of zone 
die is opgenomen in het “register van landen en inrichtingen die over een 
toelating beschikken om producten op het grondgebied van Oekraïne in 
te voeren” voorafgaand aan de slachting in België. 

 
Aangezien echter onvoldoende garanties kunnen verkregen worden omtrent het 
feit of het (de) land(en) van herkomst (andere dan België) opgenomen zijn in het 
“register van landen en inrichtingen die over een toelating beschikken om 
producten op het grondgebied van Oekraïne in te voeren”, dient men er van uit 
te gaan dat deze hierin niet zijn opgenomen.  
Bijgevolg dienen de runderen minstens de laatste 3 maanden verbleven te 
hebben in, evenals geslacht te zijn in België, en zal de optie vermeld onder het 
eerste streepje hierboven steeds van toepassing zijn.  
 
Het behoort hierbij tot de verantwoordelijkheid van het slachthuis om te 
controleren dat de dieren wel degelijk in België zijn gehouden gedurende de 
laatste 3 maanden voorafgaand aan de slachting, op basis van de 
traceerbaarheid van de runderen (zie Sanitel en/of paspoort van de runderen). 
 
Het voldoen aan deze eis kan daarna indien nodig door middel van een pre-
attestatie op het handelsdocument verder doorheen de voedselketen 
doorgegeven worden ( zie punt VI. van deze instructie).  
 
 
Sanitair statuut van de bedrijven van herkomst van de runderen inzake mond-en-
klauwzeer en runderpest 
 
Er wordt van uitgegaan dat er aan de verschillende eisen betreffende mond-en-
klauwzeer en runderpest die van toepassing zijn op de bedrijven van herkomst 
van de runderen wordt voldaan indien het land waarvan de runderen afkomstig 
zijn (België), vrij is van deze ziekten overeenkomstig de bepalingen van de OIE 
op moment van slachten. 
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Sanitaire status van de bedrijven van herkomst van de runderen inzake tuberculose 
 
De status van het bedrijf van herkomst inzake tuberculose dient gespecificeerd 
te worden in het certificaat: 

- Indien de runderen afkomstig zijn van bedrijven vrij van tuberculose, kan  
het voldoen aan deze eis gecontroleerd worden op niveau van het 
slachthuis (Sanitel) en nadien stroomafwaarts in de keten doorgegeven 
worden aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie 
punt VI. van deze instructie). 

- Indien de runderen niet afkomstig zijn van bedrijven vrij van tuberculose, 
dienen de runderen een negatieve intradermotuberculinatie te hebben 
ondergaan in de 3 maand voorafgaand aan de slacht. De Europese 
regelgeving beschrijft bij uitbraak echter het gebruik van een gamma-
interferontest. Ook deze wordt aanvaard. 

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Punt I.28: de inrichtingen vermeld in dit punt moeten allemaal opgenomen zijn 
in de lijsten met EU-inrichtingen die erkend zijn door de Europese Commissie. 
 
Punten II.1.1 en II.1.2: deze verklaringen kan men ondertekenen op basis van de 
Europese regelgeving. Men mag beschouwen dat de Europese regelgeving 
voldoende is om aan de voorwaarden gesteld in de Oekraïense regelgeving te 
voldoen. 
 
Punt II.1.3: controleren, indien het gehakt vlees betreft, dat het wel degelijk 
diepgevroren is.  
 
Punten II.1.4 tot en met II.1.9: deze verklaringen kan men ondertekenen op basis 
van de Europese regelgeving. Men mag beschouwen dat de Europese 
regelgeving voldoende is om aan de voorwaarden gesteld in de Oekraïense 
regelgeving te voldoen. 
 
Punt II.1.10: het is het BSE-risicostatuut van het land waar het vlees verkregen 
werd (België) dat relevant is.  
Het is niet nodig om de niet van toepassing zijnde subpunten te schrappen, en 
de verschillende punten kunnen worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 
 
Punt II.2.1: vermeld “BE – Belgium” indien België vrij is op het moment van 
certificeren van de ziekten die vermeldt zijn in punt II.2.1.1 (vrij zijn volgens de 
bepalingen van de OIE houdt in dat er geen gevallen zijn geweest in de laatste 
12 maanden).  

- Punt II.2.1.1: deze verklaring kan ondertekend worden na controle: 

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
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• Het luik omtrent de sanitaire gezondheidsstatus kan ondertekend 
worden na verificatie van de sanitaire toestand van België voor de 
vermelde ziekten, dit via de site van het OIE: 
 voor mond-en-klauwzeer (klikken op de link Official Disease 

Status, links in de marge, om de landenlijsten te kunnen 
raadplegen), 

 voor runderpest (idem). 
• Het luik omtrent de vaccinatie kan men ondertekenen op basis van 

de Europese regelgeving.  
- Punt II.2.1.2: dit punt kan ondertekend worden 

• voor zover het vlees is verkregen in Belgische erkende inrichtingen 
(zie vak I.28), 

• zonder bijkomende controle voor zover Oekraïne geen (partieel of 
volledig) embargo toepast voor België, dus voor zover er geen 
beperkingen omwille van een embargo zijn vermeld op de website 
van het FAVV (indien er wel beperkingen worden vermeld, moet hier 
rekening mee worden gehouden).  

 
Punt II.2.2.1: deze verklaring kan ondertekend worden en indien nodig ingevuld 
worden na controle van de bewijsstukken die ter beschikking worden gesteld 
door de operator (Sanitel, runderpaspoorten, pre-attestaties (zie punt IV. 
Specifieke voorwaarden – Herkomst van de runderen en het vlees)). 
 
Punt II.2.2.2 – 4 eerste eisen (incl. deze naast punt II.2.2.2): het luik omtrent de 
vaccinatie tegen runderpest kan men ondertekenen op basis van de regelgeving. 
Men beschouwt verder dat deze eisen gedekt zijn indien het land waarvan de 
runderen afkomstig zijn (België) vrij is van mond- en klauwzeer en runderpest 
volgens de bepalingen van de OIE, op moment van slachting. 

- Voor de datum of periode van slachting, zie punt II.2.2.6 van het certificaat. 
- Controleren op de website van de OIE dat er geen uitbraak van mond-en-

klauwzeer noch runderpest werd gemeld in België in de 12 maanden 
voorafgaand aan de datum van slachting of de start van de periode van 
slachting. 
Ga als volgt verder: 

o in de kolom COUNTRY/TERRITORY, Select all uitvinken en nadien 
enkel de landen aanvinken waarvan de runderen afkomstig zijn; 

o in de kolom DISEASE, Select all uitvinken en nadien enkel Foot and 
mouth disease virus (Inf. with) en Rinderpest virus (Inf. with) 
aanvinken; 

o in de kolom REPORT DATE, een periode selecteren die de 12 
maanden voorafgaand aan de slachting dekt, door eerst te klikken 
op de datum van start en dan op de datum van einde van de 
beschouwde periode. 

Indien de zoekopdracht geen resultaat oplevert (m.a.w. indien er geen 
lijnen in de tabel worden weergegeven), dan wil dat zeggen dat er geen 
uitbraak werd gemeld in de betrokken landen, en dat het punt ondertekend 
kan worden. 

 

https://www.oie.int/en/disease/foot-and-mouth-disease/
https://www.oie.int/en/disease/rinderpest/
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/oekraine/varken/
https://wahis.oie.int/#/events
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Punt II.2.2.2 – 2 laatste eisen: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op 
basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt II.2.2.3: men gaat ervan uit dat dit gedekt is door de controles uitgevoerd 
voor punt II.2.2.2 – 4 eerste eisen. 
 
Punt II.2.2.4: dit punt kan worden ondertekend na controle van de bewijsstukken 
voorgelegd door de operator (traceerbaarheid runderen – Sanitel, pre-
attestatie(s) (zie punt IV. Specifieke voorwaarden – Sanitaire status van de 
bedrijven van herkomst van de runderen inzake tuberculose)) en op basis van de 
Europese regelgeving.  
 
Punt II.2.2.5: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt II.2.2.6: de operator vult het punt in. 
 
Punten II.2.2.7 en II.2.3: men beschouwt deze punten als gedekt indien het (de) 
land(en) waar het vlees verkregen werd (land(en) vermeld in punt II.2.1) vrij is 
(zijn) van mond- en klauwzeer en runderpest volgens de bepalingen van de OIE, 
op moment van slachting. Dit is al gedekt door de controles uitgevoerd voor 
punt II.2.2.2 – 4 eerste eisen. 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICERING 
 
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”). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie betreffende: 

- de herkomst van de runderen (op basis van Sanitel, de runderpaspoorten 
of pre-attestaties),  

- de TBC-status van het beslag van herkomst van de runderen (op basis 
van Sanitel of pre-attestaties),  

dan kan hij het rundvlees pre-attesteren voor Oekraïne 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op 
het handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 
 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: UA 
 
Beslag vrij van tuberculose(1) / Beslag niet vrij van tuberculose(1) 

 
Naam: 
Datum en stempel: 
 
(1) Schrappen indien niet van toepassing 

 
 


