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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
pluimveevlees en pluimvee-
vleesproducten (inclusief 
gesteriliseerde producten of 
‘retort products’) 

0207 
0209 
1601 
1602 

Singapore 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.SG.02.03 Veterinair certificaat voor de uitvoer van 

pluimveevlees en pluimveevleesproducten 
4 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Producten die in aanmerking komen voor uitvoer 
 
Volgende producten komen in aanmerking voor uitvoer: 

- bevroren pluimveevlees en eetbaar slachtafval, 
- pluimveevleesproducten, 
- gesteriliseerde producten (‘retort products’, zie punt 2.8 van het certificaat). 

 
Bovenstaande producten mogen enkel afgeleid zijn van volgende soorten pluimvee: 
kip, eend, gans en/of kalkoen. 
 
 
Erkenning voor export naar Singapore 
 
Singapore past een gesloten lijst toe.  

- Alleen producten die vervaardigd zijn in inrichtingen die opgenomen zijn in de 
gesloten lijst mogen uitgevoerd worden naar Singapore. 

- Uitzondering: koelhuizen dienen niet op de gesloten lijst te staan. 
 
De lijst met de inrichtingen goedgekeurd door de overheid van Singapore (Singapore 
Food Agency – SFA) is gepubliceerd op de website van het FAVV. 
 
Een inrichting die in de gesloten lijst opgenomen wenst te worden, moet een 
erkenningsaanvraag voor de uitvoer naar Singapore indienen bij haar LCE volgens 
de gebruikelijke procedure exporterkenning (zie onder “Algemene documenten voor 
de export naar derde landen”) en aan de hand van het relevante formulier 
(EX.VTP.exporterkenning). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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In punt 1.11 van de erkenningsaanvraag dienen volgende gegevens vermeld te 
worden: 

- de contactgegevens van de operator (algemeen telefoonnummer en 
emailadres van het bedrijf), 

- de producten die men wenst te exporteren naar Singapore. Gelieve een 
algemene omschrijving, in het Engels, te geven van de producten en 
eveneens de pluimveesoort te specifiëren waarvan de producten zijn afgeleid, 
vb.: frozen meat (chicken) / frozen meat (turkey) / meat products (chicken) / 
retort products (duck) / enz. (zie hierboven: “ Producten die in aanmerking 
komen voor uitvoer”). 

 
De operator bezorgt zijn erkenningsaanvraag aan de LCE, die deze op haar beurt 
overmaakt aan het hoofdbestuur (HB). Het HB maakt deze aanvraag vervolgens over 
aan de overheid in Singapore.  
 
De exporterkenning gaat in wanneer de operator de bevestiging van DG Controle 
ontvangt. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Kanalisatie  
 
De uitgevoerde producten, alsook de grondstoffen (tot aan het vers vlees) die 
gebruikt werden voor het vervaardigen ervan, moeten afkomstig zijn van bedrijven 
goedgekeurd door de overheid van Singapore (met uitzondering voor de koelhuizen). 
Het principe van kanalisatie is dus van toepassing vanaf het slachthuis. 
 
De operator die producten bestemd voor Singapore vervaardigt moet zich er dus van 
vergewissen dat alle stroomopwaarts gelegen inrichtingen erkend zijn voor export 
naar Singapore. De kanalisatie kan worden gegarandeerd aan de hand van een pre-
attestatie op het handelsdocument en wordt geverifieerd tijdens de certificering op 
basis van de traceerbaarheid van het uitgevoerd product, vanaf het slachthuis tot de 
inrichting van waaruit de uitvoer plaatsvindt (zie punt VI. Van deze instructie). 
 
 
Oorsprong van het pluimvee waarvan het vlees en de vleesproducten afgeleid zijn 
 
De uitgevoerde producten moeten vervaardigd zijn van dieren die geboren en 
gekweekt werden in EU-lidstaten (LS), of zones daarvan, die: 

- erkend zijn door de bevoegde overheid van Singapore voor export van 
pluimveevlees; en  

- waarvoor geen restricties gelden, opgelegd door de bevoegde overheid van 
Singapore, betreffende export van pluimveevlees.  

 
De namen van deze LS (of zones) moeten op het certificaat vermeld worden.  
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De uitgevoerde producten moeten vervaardigd zijn van dieren die geslacht werden in 
België.  
 

A. LS erkend door SG 
 
De door Singapore goedgekeurde LS voor export van pluimveevlees kunnen 
teruggevonden worden op de website van SFA. 
 
Voor wat betreft de lidstaat/lidstaten waar het pluimvee geboren en gekweekt werd: 

- indien er vanuit een slachthuis geëxporteerd wordt, wordt/worden de 
lidstaat/lidstaten van oorsprong gecontroleerd aan de hand van de VKI-
documenten;  

- indien er stroomafwaarts van een slachthuis geëxporteerd wordt, wordt deze 
informatie verder in de keten doorgegeven aan de hand van een pre-attestatie 
op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 

 
B. Eventuele restricties opgelegd door SG 

 
De eventueel van toepassing zijnde restricties en informatie met betrekking tot het 
opheffen van deze restricties kan teruggevonden worden in de ‘Circulars’ op de 
website van SFA. 
 
Volgende EU-lidstaten houden een document bij dat geconsulteerd kan worden voor 
wat betreft mogelijke restricties opgelegd door Singapore voor export van 
pluimveevlees: 

- Frankrijk: IA2020_tableau suivi exigences pays tiers 
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdmin
Gene.aspx?cat=1  

- Nederland: Tijdelijke Maatregelen, landenlijst derde landen 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-
producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-
dierziekten/tmdl-01  

- Denemarken: Liste over aktuelle eksportrestriktioner 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx  

- Finland: Current restrictions on exports 
https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/import-and-export/export/current-
restrictions-on-exports/  

 
Voor wat betreft eventuele restricties, opgelegd door Singapore, met betrekking tot 
export van pluimveevlees: 

- Dit wordt voor België gecontroleerd op de website van het FAVV. 
- Dit wordt voor de overige lidstaten gecontroleerd, naar gelang het geval, aan 

de hand van: 
• de hierboven vermelde documenten die beschikbaar gesteld worden 

door de overheid van bepaalde EU-lidstaten; of 
• de informatie beschikbaar in de ‘Circulars’ op de website van Singapore 

(zie hierboven); of 

https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/approved-countries.pdf
https://www.sfa.gov.sg/newsroom?topic=food-import-export&sections=sfacirculars&persona=traders&year=2020,2019&page=1
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.aspx?cat=1
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.aspx?cat=1
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-dierziekten/tmdl-01
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-dierziekten/tmdl-01
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-dierziekten/tmdl-01
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx
https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/import-and-export/export/current-restrictions-on-exports/
https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/import-and-export/export/current-restrictions-on-exports/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.SG.02.03 SINGAPORE 
Februari 2022 

 
 

  Pagina 4/7 

• een pré-certificaat afgeleverd door de EU-lidstaat in kwestie (zie punt 
VI. van deze instructie). 

 
 
Etiket 
 
Elke verpakkingseenheid en elk karton moet geëtiketteerd worden met volgende 
vermeldingen in het Engels: 

- omschrijving van het product; 
- land van oorsprong van het product; 
- commerciële naam van het product (indien van toepassing); 
- naam en erkenningsnummer van het verwerkingsbedrijf en datum waarop het 

vlees verwerkt werd (enkel voor vleesproducten); 
- naam en erkenningsnummer van het slachthuis waar de dieren waarvan het 

vlees verkregen werd, geslacht werden en datum van het slachten (enkel voor 
gekoeld of ingevroren vlees); 

- naam en erkenningsnummer van het bedrijf waar het product verpakt werd en 
datum van de verpakking; 

- lotnummer en, in geval van blikken, blikcode; 
- netto gewicht van het product in elke verpakkingseenheid en van het karton. 

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 1.24.1 tot 1.24.4: alle bedrijven waar het product zich gedurende het 
productieproces heeft bevonden, moeten vermeld worden. Controleren of de 
betrokken inrichtingen in de gesloten lijst opgenomen zijn (met uitzondering van de 
koelhuizen). 
 
Punt 2.1: een van de twee opties moet worden gekozen en de andere geschrapt, in 
functie van de sanitaire status van België voor wat betreft aviaire influenza. Deze kan 
worden gecontroleerd op de website van het FAVV. 

- Optie 2.1.1 is van toepassing indien België vrij is van aviaire influenza sinds 
minstens 28 dagen. 

- Optie 2.1.2 is van toepassing indien België niet vrij is van aviaire influenza 
sinds minstens 28 dagen, en de operator moet de nodige bewijsstukken 
voorleggen voor wat betreft de behandelingen toegepast op de producten. 

 
Punt 2.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de nationale 
regelgeving. 
 
Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle.  

- De LS, of zones ervan, waar het pluimvee geboren en gekweekt werd, 
moet(en) vermeld worden op het certificaat.  
Deze informatie wordt gecontroleerd aan de hand van de VKI-documenten 
indien export plaatsvindt vanuit het slachthuis en aan de hand van de pre-

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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attestaties op het handelsdocument indien export stroomafwaarts van het 
slachthuis plaatsvindt.  
De betreffende LS moeten goedgekeurd zijn door SG voor export van 
pluimveevlees (zie punt IV van deze instructie). 

- Er wordt gecontroleerd dat er geen restricties gelden, opgelegd door SG, voor 
export van pluimveevlees. Hetzij op de website van het FAVV (voor pluimvee 
geboren en gekweekt in België), hetzij aan de hand van de informatie 
beschikbaar op de website van SFA, hetzij via de documenten beschikbaar 
gesteld op de website van de LS in kwestie (zie punt IV van deze instructie), 
hetzij aan de hand van een pre-certificaat (zie punt VI van deze instructie).  
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de nodige bewijzen voor te 
leggen aan de certificerende agent.  

 
Punten 2.4 tot en met 2.6: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis 
van de Europese en nationale regelgeving. 
 
Punt 2.7: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De producten mogen 
enkel in inrichtingen zijn geweest die door de overheid van Singapore erkend zijn. De 
inrichtingen vermeld in punt 1.24 moeten dus allemaal opgenomen zijn in de 
gesloten lijst, met uitzondering van het koelhuis. De pre-attestaties op het 
handelsdocument moeten worden gecontroleerd. De operator moet de 
traceerbaarheid van de producten kunnen voorleggen tot aan het slachthuis. Deze 
gegevens kunnen steekproefsgewijs gecontroleerd worden.  
 
Punt 2.8: dit punt is enkel van toepassing indien het export betreft van gesteriliseerde 
producten (“retort”), bijvoorbeeld: producten in blik. In dit geval moet de operator de 
nodige documenten, die bewijzen dat er aan de eis voldaan wordt, ter beschikking 
stellen van de certificerende agent.  
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICERING 
 
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC inzake pre-
attestatie en pre-certificatie (gepubliceerd op de website van het FAVV, onder het 
hoofdstuk ‘Algemene documenten voor export naar derde landen’) zijn van 
toepassing. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator over de relevante informatie beschikt inzake kanalisatie en 
inzake de LS van geboorte en kweken van het pluimvee (ofwel onder de vorm van de 
VKI documenten, ofwel onder de vorm van pre-attestaties afgeleverd door een 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/
https://www.sfa.gov.sg/newsroom?topic=food-import-export&sections=sfacirculars&persona=traders&year=2020,2019&page=1
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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Belgische operator stroomopwaarts gelegen), dan mag hij het vlees / de 
vleesproducten afgeleid van dit pluimvee pre-attesteren voor Singapore. 
 
De pre-attestatie wordt afgeleverd door de stroomopwaarts gelegen inrichting voor 
de stroomafwaarts gelegen inrichting.  
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van de 
inrichting goedgekeurd door de overheid van Singapore, van de volgende verklaring 
op het handelsdocument: 
 
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: SG 
LS (of zones ) van geboorte en kweek van het pluimvee: ………………………… 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 
 
Pre-certificering 
 
Het pre-certificaat dat afgeleverd is door de bevoegde overheid van een andere 
lidstaat, moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden voor de 
certificatie van pluimveevlees en/of pluimveevleesproducten bestemd voor 
Singapore. 
 
 
1. ……………………………(1) is approved by the competent authority of Singapore, 
SFA, for export of poultry meat and is currently not subjected to any suspension or 
zonal restriction imposed by SFA with regard to the export of poultry meat to 
Singapore.  
 
(1) Mention the EU MS (or zone thereof) the poultry originates from 
 
 
 
 
VII. AANVERWANTE WEBSITES 
 

- Singapore Food Agency (SFA): http://www.sfa.gov.sg/   
 

- Accreditation criteria for overseas slaughterhouses, egg & meat processing 
establishments: https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-
resources/resources-for-businesses/Accreditation_criteria_establishment.pdf 
 

http://www.sfa.gov.sg/
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/Accreditation_criteria_establishment.pdf
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/Accreditation_criteria_establishment.pdf
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- Accredited overseas meat and egg processing establishments: 
https://www.sfa.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-
egg-processing-establishment 

https://www.sfa.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-egg-processing-establishment
https://www.sfa.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-egg-processing-establishment
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