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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Rundvlees 0201 

0202 
 Turkije 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.TR.01.02. Veterinair gezondheidscertificaat voor vers, gekoeld, 

bevroren vlees (karkas) van als landbouwhuisdier 
gehouden runderen. 

11 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Turkije: 
 
Slachthuizen die rundkarkassen (in kwartieren) van België naar Turkije wensen te 
exporteren moeten door de Turkse overheid goedgekeurd zijn. 
 
Een operator die goedgekeurd wenst te worden voor de uitvoer van 
rundkarkassen naar Turkije moet een erkenningaanvraag indienen bij zijn PCE, 
aan de hand van het type formulier (EX.VTP.exporterkenning) beschikbaar op de  
website van het FAVV (http://www.favv-
afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/).  
 
Enkel de slachthuizen, die alleen over een erkenning voor het slachten van 
herkauwers (runderen, schapen, geiten) beschikken, komen in aanmerking. 
Slachthuizen die ook over een erkenning beschikken voor het slachten van 
andere diersoorten die geen herkauwers zijn, mogen geen erkenningsaanvraag 
indienen voor de uitvoer van rundvlees naar Turkije. 
 
De PCE stuurt de erkenningaanvraag door naar het Hoofdbestuur, die de finale 
beslissing neemt voor wat betreft de ontvankelijkheid van deze aanvraag, en die 
voor verdere afhandeling van het dossier zorgt. 
 
De Turkse overheid behoudt zich het recht om de inrichting te bezoeken vooraleer 
het die goedkeurt. De eventuele kosten in het kader van dit bezoek zijn ten laste 
van de operator die door de Turkse overheid goedgekeurd wil worden. 
 
De erkenning loopt vanaf de datum van ontvangst van de brief van DG Controle 
aan de operator, die de goedkeuring door de Turkse overheid bevestigt. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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Geldigheidsduur van de certificaten: 
 
Indien de geldigheidsduur niet specifiek op een certificaat vermeld staat, dan dienen 
de volgende termijnen gehanteerd te worden vanaf de datum van verstrekking van 
het certificaat: 

- geldigheid van 7 dagen voor de transporten die per vliegtuig toekomen, 
- geldigheid van 15 dagen voor de transporten die per land toekomen, 
- geldigheid van 30 dagen voor de transporten die per trein toekomen, 
- geldigheid van 60 dagen voor de transporten die per boot toekomen. 

 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Specifieke voorwaarden zijn van toepassing voor runderen waarvan het 
geëxporteerd vlees afkomstig is: 

• ze moeten afkomstig zijn van een land met statuut verwaarloosbaar risico voor 
wat betreft BSE; 

• ze moeten tenminste 40 dagen verbleven hebben in het laatste bedrijf van 
verblijf voor het slachten; 

• het laatste bedrijf van verblijf moet gelegen zijn in een zone met 25 km straal 
die sinds 12 maanden vrij is van mond- en klauwzeer en runderpest. 

Het slachthuis moet controleren dat er aan deze voorwaarden is voldaan voordat ze 
dieren voor Turkije slachten. De operator moet de nodige bewijzen kunnen 
voorleggen bij certificatie. 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden  
 
Onder “Vers vlees” wordt bedoeld vers vlees afkomstig van runderen met een 
maximumleeftijd van dertig (30) maanden. 
 
Punten II.1.1 tot en met II.1.7: deze verklaringen mogen worden ondertekend op 
basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt II.1.8: België heeft het statuut verwaarloosbaar risico voor wat betreft BSE, de 
eerste optie (II.8.1.1) is dan ook van toepassing. 

• Verklaring (a): deze verklaring mag worden ondertekend na controle dat het 
vlees enkel afkomstig is van dieren geboren, gekweekt en geslacht in landen 
statuut verwaarloosbaar risisco voor wat betreft BSE. 

• Verklaring (b): aangezien het vlees afkomstig moet zijn van runderen van 
maximum 30 maanden, wordt er automatisch aan deze verklaring voldaan. 

Punt II.1.11: België heeft gevallen van BSE gehad in het verleden, de tweede optie 
mag dan ook niet worden gekozen. De eerste optie mag worden ondertekend na 
controle: het vlees moet afkomstig zijn van runderen die negatief getest werden voor 
BSE. 
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Punt II.2.1: de runderen moeten in België geslacht worden in een slachthuis 
goedgekeurd door de Turkse overheid. “BE” invullen en de dierziektestatus van 
België controleren voor wat betreft de in dit punt vermelde ziekten. 
 
Punt II.2.2.: de landen die goedgekeurd werden voor de import van vlees in Turkije 
zijn onder andere alle landen van de Europese Unie met uitzondering van Bulgarije 
en Roemenië. Op basis van de oorsprong van de dieren waarvan het vlees afkomstig 
is, moet de optie die niet van toepassing is, worden geschrapt. Indien het 
geëxporteerde vlees ook afkomstig is van runderen die in andere lidstaten geboren 
zijn, dan moeten deze lidstaten onder de tweede optie van punt II.2.2 vermeld zijn en 
moeten ze over een statuut verwaarloosbaar risico beschikken voor wat betreft BSE. 
 
Punt II.2.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

• Verklaring (a): het sanitair statuut van het land, waar het laatste bedrijf van 
verblijf van de runderen waarvan het vlees afkomstig is gelegen is, moet 
worden gecontroleerd voor wat betreft mond- en klauwzeer en runderpest. 
Indien het statuut niet vrij is, dan moet er gecontroleerd worden dat de 
bedrijven van herkomst niet gelegen zijn in een zone van 25 km rondom een 
haard van deze ziekten. 

• Verklaring (b): het slachthuis moet zich ervan vergewissen dat de dieren, 
waarvan het vlees voor Turkije bestemd is, minstens 40 dagen in het laatste 
bedrijf van verblijf verbleven hebben. De operator moet de nodige 
bewijsstukken voorleggen. 

• Verklaring (c): deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 

 
Punt II.2.4 (a): deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de operator. 
 
Punt II.2.4 (b): deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 
 
Punt II.2.4 (c): deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator 
moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
Punt II.2.4 (d): deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator 
moet kunnen bewijzen dat het vlees bestemd voor export naar Turkije apart 
gehouden werd van vlees dat niet voor Turkije bestemd is. 
 
Punt II.2.5: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van de 10 km zone rond de inrichting waar het vlees vervaardigd 
werd, voor wat betreft mond- en klauwzeer, runderpest en Rift Valley-koorts. 
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