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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Varkensvlees en 
varkensvleesproducten 
(inclusief gesteriliseerde 
producten of ‘retort products’) 

0203 
0206 
1601 
1602 

Singapore 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 
EX.VTP.SG.04.02 Veterinair certificaat voor de uitvoer van 

varkensvlees en varkensvleesproducten naar 
Singapore 

3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Producten die in aanmerking komen voor uitvoer 
 

- Varkensvlees en eetbaar slachtafval (enkel indien bevroren) 
- Varkensvleesproducten  
- Gesteriliseerde producten (‘retort products’, zie punt 2.11 van het certificaat). 

 
 
Erkenning voor uitvoer 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. 
 
Singapore past het principe van pre-listing toe. 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 voor 
exporterkenning (zie: “Algemene documenten voor export naar derde landen”) en 
door middel van het relevante formulier “EX.VTP.exporterkenning” beschikbaar op de 
website van het FAVV. 
 
In punt 1.11 van de erkenningsaanvraag dienen volgende gegevens vermeld te 
worden: 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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- 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, vb.: frozen 
pork / frozen edible offal / pork meat products / pork meat preparations / retort 
pork products / enz. (zie hierboven: “Producten die in aanmerking komen voor 
uitvoer”).  

 
De LCE bezorgt de erkenningsaanvraag aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur 
stelt vervolgens een aanbevelingsbrief op en maakt deze over aan de overheid in 
Singapore.  
 
De exporterkenning gaat in wanneer de operator de brief van DG Controle heeft 
ontvangen die bevestigt dat de operator erkend is voor export naar SG.  
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Kanalisatie  
 
De uitgevoerde producten dienen gekanaliseerd te zijn, dat wil zeggen dat ze te allen 
tijde vanuit een inrichting die erkend is voor de uitvoer naar Singapore moeten 
komen (met uitzondering voor de koelhuizen). 
De kanalisatie 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). 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de traceerbaarheid van de 
producten tot het slachthuis te garanderen. 
 
 
Oorsprong van de varkens waarvan het vlees en de vleesproducten afgeleid zijn 
 
De uitgevoerde producten moeten vervaardigd zijn van varkens 

- geboren en gekweekt in België, EN 
- afkomstig van bedrijven die zich niet bevinden in zones afgebakend omwille 

van Afrikaanse varkenspest (inclusief bij wilde dieren) of zich in dergelijke 
zones niet hebben bevonden gedurende de 3 maanden voorafgaand aan het 
versturen van de varkens naar het slachthuis. 

 
Door Singapore te vermelden op het VKI-document, garandeert de kweker dat de 
varkens die hij naar het slachthuis stuurt, voldoen aan de voorwaarden inzake de 
oorsprong en herkomst van de varkens. 
De naleving van deze eisen dient in het slachthuis gecontroleerd te worden. 
Voor het vlees / de vleesproducten dat / die naar operatoren stroomafwaarts in de 
keten verstuurd wordt / worden, wordt het voldoen aan de eisen inzake de oorsprong 
van de varkens gecommuniceerd aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
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Slachtdatum 
 
Het uitgevoerde vlees of het vlees waarvan de uitgevoerde vleesproducten afgeleid 
zijn, dient na het opheffen van het embargo m.b.t. Afrikaanse Varkenspest verkregen 
te zijn. 
Het uitgevoerde vlees of het vlees waarvan de uitgevoerde vleesproducten afgeleid 
zijn, dient bij gevolg afkomstig te zijn van varkens die na 19 november 2019 werden 
geslacht. 
 
 
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 1.19: nakijken dat de data vermeld in de kolom “slachtdatum” data zijn die later 
vallen dan 19 november 2019. 
Daarenboven is de import van varkensvlees in Singapore slechts toegelaten tot 6 
maanden na de slachtdatum. Import van verwerkt vlees in Singapore is slechts 
toegelaten tot 6 maanden na de datum van productie. Het is de verantwoordelijkheid 
van de operator om te voldoen aan deze criteria. 
 
Punten 1.20.1 tot 1.20.4: alle bedrijven waar het product zich gedurende het 
productieproces heeft bevonden moeten vermeld worden. Verifieer of de betrokken 
inrichtingen in de gesloten lijst opgenomen zijn (met uitzondering van de koelhuizen, 
waarvoor dit niet nodig is). 
 
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de EU en nationale 
regelgeving. 
 
Punt 2.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle, op de website van 
het FAVV, van de dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten en de 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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periode van drie maanden voor slachten tot de datum van export. De datum die als 
referentie dient, is de oudste slachtdatum (zie punt 1.19 van het certificaat, 6de 
kolom). 
De export blijft mogelijk, zelf al is België in de vermelde periode niet vrij van 
Afrikaanse varkenspest (AVP); de referentie naar AVP dient dan wel geschrapt te 
worden. 
 
Punt 2.3: dit punt kan worden genegeerd, gezien België vrij van mond- en klauwzeer 
(MKZ) moet zijn, overeenkomstig punt 2.2 van het certificaat. 
 
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
Punt 2.5: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

- Indien export vanuit het slachthuis plaatsvindt, dan worden de VKI-
documenten gecontroleerd. 

- Indien export stroomafwaarts van het slachthuis plaatsvindt, dan worden de 
pre-attestaties op het handelsdocument gecontroleerd. 

 
Punt 2.6: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
Punt 2.7: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Voor het deel inzake het land van kweek van de dieren, kan deze verklaring 
worden ondertekend na controle van de VKI-documenten indien export 
plaatsvindt vanuit het slachthuis, of na controle van de pre-attestaties op het 
handelsdocument indien de export stroomafwaarts van het slachthuis 
plaatsvindt. 

- Voor het deel inzake het vrij zijn van België voor de vermelde dierziekten, kan 
deze verklaring worden ondertekend na controle van de dierziektestatus op de 
website van het FAVV. Indien België niet vrij is van AVP op het moment van 
certificeren, dan moet de referentie naar AVP geschrapt worden. 

- Voor het deel inzake de goedkeuring van de inrichtingen, moet er 
gecontroleerd worden dat ze allemaal in de gesloten lijst opgenomen zijn (met 
uitzondering van de koelhuizen). De operator moet de traceerbaarheid van zijn 
producten tot het slachthuis kunnen voorleggen. Deze gegevens kunnen 
steekproefsgewijs gecontroleerd worden. 

 
Punt 2.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

- Het slachthuis en, indien van toepassing, de uitsnijderij en het 
verwerkingsbedrijf mogen niet gelegen zijn in de zones vermeld in de bijlage 
bij de meest recente versie van Uitvoeringsverordening (EU) 605/2021 (op 
de EUR-Lex website, zoeken op 2021/605 in het vakje waar Quick search 
vermeld staat, en klikken op de link Current consolidated version in het 
verkregen resultaat). Dit kan gecontroleerd worden op basis van de 
gegevens vermeld onder punt 1.20. 

- Voor wat betreft de herkomst van de varkens: 
o Indien punt 2.2 ondertekend kan worden voor AVP, dan is dit punt 

sowieso gedekt. 
o Indien punt 2.2 niet kan ondertekend worden voor AVP, dan moet men: 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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 indien export vanuit het slachthuis plaatsvindt, de VKI-
documenten controleren; 

 indien export stroomafwaarts van het slachthuis plaatsvindt, de 
pre-attestaties op het handelsdocument controleren. 

 
Punten 2.9 en 2.10: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 
 
Punt 2.11: dit punt is enkel van toepassing indien het export betreft van 
gesteriliseerde producten (vb. ingeblikt vlees); 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-CERTIFICATIE 
 
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 beschikt over de relevante informatie inzake de kanalisatie 
en inzake de oorsprong en herkomst van de varkens waarvan de producten afgeleid 
zijn (ofwel onder de vorm van VKI-documenten, ofwel onder de vorm van een pre-
attestatie afgeleverd door een stroomopwaarts gelegen Belgische operator), dan kan 
hij het vlees / de vleesproducten afgeleid van deze varkens voor Singapore pre-
attesteren.  
 
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 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
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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 
 

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

 

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