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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Varkensvlees 
Varkensvleesproducten 

0203 
0206 
0209 

0210 
1601 
1602 

Taiwan 

 
 
 
II. CERTIFICAAT 
 

Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.TW.02.01 Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 

varkensvlees en varkensvleesproducten 
3 blz 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Taiwan 
 
Taiwan past een gesloten lijst toe voor export van varkensvlees en 
varkensvleesproducten: uitsluitend door Taiwan goedgekeurde inrichtingen die 
opgenomen zijn in de gesloten lijst komen in aanmerking voor de export van hun 
producten naar Taiwan. De gesloten lijst met Belgische goedgekeurde operatoren 
kan geraadpleegd worden op de website van het FAVV.  
 
Om in de gesloten lijst opgenomen te worden, moet de operator volgende 
documenten indienen bij zijn LCE: 

- een erkenningsaanvraag aan de hand van het algemene aanvraagformulier 
beschikbaar op de website van het FAVV; 

- de specifieke vragenlijst voor Taiwan, voorzien van de nodige bijlagen, 
ingevuld in het Engels. Om deze vragenlijst te bekomen dient de operator zijn 
LCE op de hoogte te brengen van zijn interesse om te exporteren naar 
Taiwan. De LCE zal vervolgens het hoofdbestuur inlichten zodat de van 
toepassing zijnde versie van de vragenlijst opgevraagd kan worden bij de 
bevoegde overheid van Taiwan. 

 
Het geheel van documenten (papier + elektronisch) wordt gecontroleerd door de LCE 
en overgemaakt aan de dienst Import-Export van het hoofdbestuur, die vervolgens 
zorgt voor het afhandelen van de erkenningsaanvraag, door de specifieke vragenlijst 
te bezorgen aan de bevoegde Taiwanese overheid (TFDA).  
 
De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het 
hoofdbestuur. 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Slachtdatum 
 
Enkel vlees/vleesproducten afkomstig van varkens geslacht op of na 4 juni 
2018 mag/mogen geëxporteerd worden naar Taiwan. 
 
 
Oorsprong van de varkens en/of het vlees 
 
 

A. Varkens geslacht in België 
 
De varkens moeten: 

- ofwel minstens gedurende de laatste drie maanden voor het slachten 
verbleven hebben in België of geboren zijn in België indien ze jonger dan 3 
maanden zijn op het moment van slachten, 

- ofwel afkomstig zijn uit een andere ‘vrije’ EU-lidstaat dan België, die door 
Taiwan goedgekeurd is voor export van varkensvlees en -producten. 

 
Het land van herkomst van de varkens moet op het certificaat vermeld worden. 
 
Landen die door Taiwan goedgekeurd zijn voor de uitvoer van varkensvlees en 
varkensvleesproducten zijn opgelijst op de website van de BAPHIQ (website in het 
Chinees: er wordt aangeraden om de pagina in Google Chrome te openen, 
aangezien deze browser soms vertaling van de pagina aanbiedt). Wanneer 
goedgekeurde landen tijdelijk geschorst zijn omwille van uitbraken van dierziekten, 
dan is dit vermeld achter de naam van het betrokken land, en moet er hiermee 
rekening worden gehouden. 
 
De verantwoordelijke van het slachthuis verifieert de herkomst van de varkens op 
basis van de VKI-documenten: hij controleert hiervoor de herkomst van de varkens 
(voor varkens afkomstig uit het buitenland, op basis van deel 1 van het VKI-
document) en/of de datum van opzet (voor varkens afkomstig uit België, op basis van 
deel 2 van het VKI-document). Hij geeft daarna de nodige informatie door aan de 
operatoren stroomafwaarts in de productieketen via een pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie verder).  
 
 

B. Vlees verkregen in een andere lidstaat dan België 
 
Het vlees moet verkregen worden in een EU-lidstaat en in bedrijven goedgekeurd 
door de bevoegde overheid van Taiwan voor de export van varkensvlees en -
producten. 
 
Het land waar het vlees verkregen werd, moet op het certificaat vermeld worden. 
 

https://www.baphiq.gov.tw/view.php?catid=12794
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De verantwoordelijke van de inrichting die zich bevoorraadt met vlees verkregen in 
een andere EU-lidstaat moet, voor wat betreft de informatie met betrekking tot de 
herkomst van vlees, beschikken over een pre-certificaat afgeleverd door de 
bevoegde overheid van de lidstaat waar het vlees werd verkregen (zie verder). 
 
 
Kanalisatie 
 
De geëxporteerde producten moeten te allen tijde in een inrichting erkend voor 
export van varkensvlees en varkensvleesproducten naar Taiwan geweest zijn. Een 
operator erkend voor export naar Taiwan mag zich dus enkel bevoorraden, voor wat 
betreft de productie van goederen bestemd voor export naar Taiwan, uit Europese 
inrichtingen die ook door Taiwan erkend zijn.  

- De lijst van door Taiwan goedgekeurde Belgische bedrijven kan worden 
geraadpleegd op de website van het FAVV. 

- De lijst van door Taiwan goedgekeurde bedrijven gevestigd in andere lidstaten 
kan worden geraadpleegd op de website van BAPHIQ (website in het 
Chinees, link naar PDF-documenten in het Engels: er wordt aangeraden om 
de pagina in Google Chrome te openen, aangezien deze browser soms 
vertaling van de pagina aanbiedt). 

 
De exporterende operator moet de traceerbaarheid minstens tot aan het slachthuis 
kunnen voorleggen. De certificerende agent controleert dat alle producerende 
operatoren wel degelijk in een gesloten lijst voor uitvoer van varkensvlees en 
varkensvleesproducten naar Taiwan opgenomen zijn. 
 
 
Sanitair statuut van het land waar de producten en de grondstoffen waarvan deze 
afgeleid zijn, verkregen zijn 
 
Het vlees en de vleesproducten ervan afgeleid moeten verkregen zijn in landen die 
door Taiwan als vrij van mond-en-klauwzeer en Afrikaanse varkenspest worden 
beschouwd. 
 
Landen die door Taiwan goedgekeurd zijn voor de uitvoer van varkensvlees en 
varkensvleesproducten zijn terug te vinden op de website van de BAPHIQ (website in 
het Chinees: er wordt aangeraden om de pagina in Google Chrome te openen, 
aangezien deze browser soms vertaling van de pagina aanbiedt). Voor landen die 
tijdelijk geschorst zijn omwille van uitbraken van dierziekten is dit vermeld achter de 
naam van het land. Het vlees en de vleesproducten mogen niet afkomstig zijn uit 
landen die tijdelijk geschorst zijn. 
 
 
Pre-attestatie  
 
De relevante informatie (herkomst van de dieren/het vlees) verzameld op basis van 
de verificatie van de VKI-documenten in het slachthuis of op basis van de pre-
certificatie verkregen van de bevoegde overheid van een andere lidstaat, moet 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
https://www.baphiq.gov.tw/view.php?catid=12794
https://www.baphiq.gov.tw/view.php?catid=12794
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verder doorheen de productieketen worden doorgegeven aan de hand van een pre-
attestatie op het handelsdocument. 
 
De pre-attestatie wordt door een verantwoordelijke van de stroomopwaartse 
inrichting afgeleverd, ter attentie van de stroomafwaartse inrichting, door het 
aanbrengen van de volgende verklaring op het handelsdocument. 
 
 

De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: TW 
 

- EU-lidstaat van herkomst van de varkens/het vlees(1): 
 

Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening: 
 

(1) Naargelang van toepassing 
 
 

De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten. 
 
 

Pre-certificatie 
 

Indien het vlees, waarvan de geëxporteerde producten afkomstig zijn, verkregen 
werd uit een andere lidstaat dan België, moet dit gedekt zijn door een pre-certificaat 
afgeleverd door de bevoegde overheid van de betrokken lidstaat. 
Dit pre-certificaat moet worden afgeleverd op basis van onderstaand model: 
 
 

Ik, ondergetekende, vertegenwoordiger van de bevoegde overheid van 
………………………… (betrokken EU-lidstaat vermelden), verklaar dat het vlees dat 
overeenkomt met onderstaande gegevens, verkregen werd:  
 

- in …………………………. (EU-lidstaat vermelden), dat erkend is door de 
bevoegde overheid van Taiwan voor de export van varkensvlees, EN 

- in onderstaande bedrijven, goedgekeurd door de bevoegde overheid van 
Taiwan voor de export van varkensvlees. 

 

Lotnummer van het vlees:………………………………………………………………… 
Slachtdatum:…………………………………………………………….……….…………. 
Naam, adres en erkenningsnummer van het slachthuis: 
…………………………………………………………………………………….…………… 
Naam, adres en erkenningsnummer van de uitsnijderij(1): 
…………………………………………………………………………………….…………… 
Naam, adres en erkenningsnummer van het koelhuis(1): 

...................................................................................................................................... 
 

Naam, handtekening en stempel van de vertegenwoordiger van de bevoegde 
overheid: 
 

Datum: 
 

(1) indien van toepassing 
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Stroomafwaarts in de keten kan de informatie inzake de herkomst van het vlees 
doorgegeven worden aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument 
(zie hoger). De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen 
behoort tot de verantwoordelijkheid van de exploitanten. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 2.1.6: Enkel vlees/vleesproducten afkomstig van varkens geslacht op of 
na 4 juni 2018 mag/mogen geëxporteerd worden naar Taiwan. 
 
Punt 5.1: deze verklaring kan ondertekend worden na raadplegen van de 
dierziektestatus van België voor wat betreft mond-en-klauwzeer en Afrikaanse 
varkenspest. Deze kan geverifieerd worden via de website van het FAVV. 
 
Punt 5.2.1: de herkomst van de varkens kan op niveau van het slachthuis 
gecontroleerd worden aan de hand van de VKI-documenten en verder in de 
productieketen aan de hand van de pre-attestatie op het handelsdocument. 
 
Punt 5.2.2: de herkomst van de varkens kan op niveau van het slachthuis 
gecontroleerd worden aan de hand van de VKI-documenten en verder in de keten 
aan de hand van de pre-attestatie op het handelsdocument. 
De lijst met door Taiwan goedgekeurde lidstaten kan geraadpleegd worden op de 
website van BAPHIQ (website in het Chinees: er wordt aangeraden om de pagina in 
Google Chrome te openen, aangezien deze browser soms vertaling van de pagina 
aanbiedt).  
De lidstaat waaruit de varkens afkomstig zijn, wordt vermeld op het certificaat. 
Voor varkens afkomstig uit andere EU-lidstaten en geslacht in België is de vereiste 
van punt 5.1 gedekt door het intracommunautaire certificaat dat de varkens 
begeleidt. 
 
Punt 5.2.3.: de operator die zich bevoorraadt met vlees verkregen in een andere EU-
lidstaat goedgekeurd door Taiwan dient te beschikken over een pre-certificaat 
afgeleverd door de bevoegde overheid van de betreffende lidstaat.  
Voor vlees afkomstig uit een andere EU-lidstaat wordt de herkomst gecontroleerd 
aan de hand van de pre-certificaten en/of de pre-attestaties, volgens het geval.  
De betreffende lidstaat wordt vermeld op het certificaat.  
Op de website van BAPHIQ kan worden nagegaan indien de lidstaat in kwestie 
goedgekeurd is door Taiwan voor export van varkensvlees en 
varkensvleesproducten, alsook de bedrijven (website in het Chinees, PDF-
documenten in het Engels: er wordt aangeraden om de pagina in Google Chrome te 
openen, aangezien deze browser soms vertaling van de pagina aanbiedt).  
De dierziektestatus van deze lidstaat voor wat betreft mond-en-klauwzeer en 
Afrikaanse varkenspest kan geverifieerd worden op de website van de OIE. 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
https://www.baphiq.gov.tw/view.php?catid=12794
https://www.baphiq.gov.tw/view.php?catid=12794
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home
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Punten 5.3 en 5.4: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de 
Europese regelgeving. 
 
Punt 5.5: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese 
regelgeving. De officiële dierenarts controleert of het erkenningsnummer van het 
bedrijf op de verpakking aanwezig is. 


