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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Varkensbloed in poeder 
Varkensplasma in poeder 
Varkenshemoglobine in 
poeder 

0210 Peru 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.PE.03.01 Gezondheidscertificaat voor invoer van bloed / plasma / 

hemoglobine van varkens in poedervorm voor 
menselijke consumptie en/of diervoeding afkomstig uit 
België 

4 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Peru 
 
Een voorafgaande goedkeuring door de bevoegde Peruaanse overheid is 
noodzakelijk voor de uitvoer van bloedproducten. 
 
De lijst met de goedgekeurde Belgische inrichtingen kan worden geraadpleegd 
op de website van de Peruaanse overheid (tabblad BELG). 
 
Een productie- of opslagbedrijf dat wenst opgenomen te worden in de gesloten 
lijst van inrichtingen goedgekeurd voor export van bloedproducten naar Peru 
moet een erkenningsaanvraag voor export indienen bij haar LCE, overeenkomstig 
de Procedure voor exporterkenning (beschikbaar op de website van het FAVV – 
onder “Algemene documenten voor export naar derde landen”) en aan de hand 
van het gepaste formulier (EX.VTP.exporterkenning). 
 
Een erkenningsaanvraag voor export van bloedproducten naar Peru is enkel 
ontvankelijk indien het vergezeld is van een dossier opgemaakt door de operator. 
Dit dossier moet het volgende bevatten: 

- een diagram met de productieflows, 
- de beschrijving van de procedures die worden toegepast voor de 

vervaardiging van het product, 
- de herkomst van de grondstoffen, 
- een beschrijving van de goede praktijken en van het hygiënesysteem 

(HACCP) dat worden toegepast voor de producten bestemd voor uitvoer. 
 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/lista-de-establecimientos-avalados-por-el-peru-2/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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De LCE controleert dat het dossier volledig is en dat de inhoud ervan 
overeenkomt met de realiteit. In geval van een gunstige evaluatie verstuurt de LCE 
het dossier (in papiervorm en elektronische vorm – USB-stick) naar het 
hoofdbestuur waar het verder afgehandeld wordt.  
 
De Peruaanse overheid behoudt zich het recht om inrichtingen te inspecteren 
vooraleer ze in de gesloten lijst op te nemen. De kosten gelinkt aan een dergelijke 
inspectie zijn ten laste van de operator die in de gesloten lijst wenst te worden 
opgenomen. 
 
De exporterkenning loopt vanaf ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het 
hoofdbestuur van het FAVV. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Herkomst van de producten 
 
De bloedproducten moeten vervaardigd zijn in een inrichting gevestigd in België. 

- De inrichting vermeld in punt 5.1 van het certificaat moet dus een Belgische 
inrichting zijn. 

- De producten moeten het identificatiemerk van een Belgische inrichting 
dragen. 

 
 
Herkomst van de bloedgrondstoffen 
 
De bloedgrondstoffen moeten afgeleid zijn van varkens geslacht in België. 
 
De operator die de uitgevoerde bloedproducten vervaardigt moet kunnen 
aantonen dat er voldaan is aan deze eis op basis van de traceerbaarheid van de 
grondstoffen die hij gebruikt. 
 
 
Sanitaire status van de bedrijven van herkomst van de varkens waaruit de 
bloedproducten afgeleid zijn 
 
De bedrijven van herkomst van de varkens waarvan de bloedproducten zijn 
afgeleid moeten voldoen aan de volgende eisen: 

- geen enkel geval van mond-en-klauwzeer, Afrikaanse varkenspest, 
klassieke varkenspest en vesiculaire varkensziekte hebben gehad in de 
laatste 12 maanden; 

- niet onderworpen zijn geweest aan quarantaine maatregelen of 
beperkingsmaatregelen voor varkensverplaatsingen in de laatste 60 dagen. 
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De eisen betreffende de sanitaire status van de bedrijven van herkomst van de 
varkens zijn gedetailleerd in het document VKI – Exportvoorwaarden varkens 
gepubliceerd op de website van het FAVV. 
 
Door “Peru” te vermelden in deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de varkens 
vergezelt naar het slachthuis, bevestigt de kweker van het vetmestingbedrijf dat 
de varkens die hij naar het slachthuis stuurt aan deze eisen voldoen. 
 
Het slachthuis controleert de informatie op het VKI. Het voldoen aan deze eisen wordt 
nadien stroomafwaarts in de voedselketen gecommuniceerd worden aan de hand van 
een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 5.1: de inrichting die hier is vermeld, moet een Belgische inrichting zijn en 
opgenomen zijn in de gesloten lijst van bedrijven goedgekeurd voor export van de 
betrokken producten naar Peru. 
 
Punt 5.6: gezien wat er vereist is in punt 6.9 van het certificaat, de volgende 
beschrijving vermelden: ‘secado por spray – sproeidrogen’. 
 
Punt 6.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De grondstoffen 
van porciene oorsprong moeten afkomstig zijn van dieren die in België geslacht 
werden. De operator moet aantonen dat de gebruikte grondstoffen van porciene 
oorsprong, die voor het produceren van de uitgevoerde producten gebruikt werden, 
afkomstig zijn van Belgische slachthuizen. 
 
Punt 6.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle 

- van de processen binnen de inrichting, en namelijk deze die de aard 
van de ontvangen grondstoffen betreffen (de operator legt de nodige 
documenten ter beschikking van de certificerende dierenarts), 

- dat de producerende inrichting wel degelijk is opgenomen in de 
gesloten lijst van inrichtingen goedgekeurd voor de uitvoer van de 
betrokken goederen naar Peru. 

 
Punt 6.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten, op de website van het 
FAVV. 
 
Punt 6.4: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de pre-
attestaties op de handelsdocumenten. 
 
Punten 6.5 tot en met 6.7: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis 
van de Europese regelgeving. 
 
Punt 6.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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- Het deel betreffende de sanitaire status van de bedrijven van herkomst 
van de varkens waarvan de bloedgrondstoffen zijn afgeleid kan worden 
ondertekend voor zover de grondstoffen vergezeld zijn van een pre-
attestatie op het handelsdocument. 

- Het deel betreffende de sanitaire status van het productie-inrichting en 
de 10 km eromheen kan worden ondertekend na controle van de 
sanitaire status van België voor de betrokken ziekten, op de website 
van het FAVV, voor wat betreft de 60 dagen voorafgaand aan de 
verzending van de goederen. 

o Indien België vrij was in de laatste 60 dagen, dan is het punt 
gedekt. 

o Indien België niet vrij was, moet men zich ervan vergewissen dat 
de productie-inrichting niet gelegen was in een zone afgebakend 
in het kader van de bestrijding van de betrokken ziekte. 

 
Punt 6.9: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van het 
productieproces, dat de operator ter beschikking stelt van de certificerende 
dierenarts. 
 
Punt 6.10: deze verklaring mag worden ondertekend na controle, op basis van de 
autocontroleresultaten van de operator en de resultaten in het kader van het 
controleplan van het FAVV. 
 
Punt 6.11: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover de producten 
het identificatiemerk dragen van een inrichting die beschikt over een 
erkenning voor de productie van bloeproducten voor humane consumptie. 
 
Punt 6.12: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van het etiket. 

- Controleren dat er enkel producten van porciene oorsprong op het etiket 
vermeld zijn, en niet van een andere soort. 

- Controleren dat de melding “Prohibido so uso en rumiantes” op het etiket 
aangebracht is. 

 
Punt 6.13: dit certificaat mag enkel afgeleverd worden na een controle van de 
goederen ter plaatse door de certificerende dierenarts. 
 
Punt 6.14: de ending kan worden vergezeld 

- hetzij met een FAVV-zegel, op moment van certificering, 
- hetzij met een zegel van de operator, voor zover deze wordt 

aangebracht onder toezicht van de certificerende dierenarts. 
 
Punt 6.15: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een 
verklaring van de operator of de transporteur, opgesteld op basis van het 
model opgenomen in punt VII. van deze instructie. 

- Dit attest moet voorafgaand aan de LCE worden verstrekt. De operator 
moet contact opnemen met zijn LCE om de van toepassing zijnde 
termijnen te kennen.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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- Het FAVV behoudt zich het recht voor om op de aangegeven datum en 
tijdstip te controleren of de verbintenissen worden nageleefd. 

- De lijst van in België toegelaten biociden is beschikbaar op de website 
van de FOD volksgezondheid. 

 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE 
 
De algemene modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-CB betreffende 
pre-attestatie en pre-certificering zijn van toepassing (zie website van het FAVV, 
onder het hoofdstuk “Algemene documenten voor de export naar derde 
landen”). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie betreffende de 
sanitaire status van de bedrijven van herkomst van de varkens voor 
verschillende ziekten (op basis van VKI-documenten of pre-attestaties 
afgeleverd door een stroomopwaarts gelegen Belgische operator), dan kan hij 
het bloed / de bloedproducten pre-attesteren voor Peru. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op 
het handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: PE. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 
 
 
VII. MODELVERKLARING 
 
Verklaring af te leveren door operator of transporteur 
 
 
Ik, ondergetekende……………………………, transporteur / operator (1), verklaar 
hierbij dat er zal overgegaan worden tot reiniging en ontsmetting van de container / 
voertuig met nummerplaat …………………………….. (1) 

- op …………………. om ……. u……. 
- met volgende product(en) ……………………………….. (2) 

https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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Datum : 
Stempel en handtekening : 
 
(1) schrappen wat niet van toepassing is 
(2) commerciële naam van de producten vermelden 
 

 
 

************* 
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