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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Pluimveevlees 0207 

0209 
0210 

Vietnam 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.AA.01.xx Veterinair certificaat voor de export van pluimveevlees 4 blz. 

 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het algemene 
certificaat voor de uitvoer van pluimveevlees gepubliceerd op de website van het 
FAVV. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Producten toegelaten voor export 
 
De onderstaande producten zijn normaal gezien* toegelaten voor export naar 
Vietnam: 

- karkassen – carcasses; 
- sneden – cuts: 

o borst – breast, 
o borstfilet – breast fillet, 
o bovendij – thigh, 
o drumstick of onderdij – drumstick, 
o (achter)kwart – hindquarter, 
o (voor)kwart – forequarter, 
o hele dij – leg, 
o achterkwart – leg quarter, 
o rug – back, 
o bovenrug – upperback, 
o vleugel – wing, 
o drumette – drumette, 
o tweeledige vleugel – mid-joint wing, 
o vleugeltip – tip of wing, 
o nek – neck,  
o staart – tail, rump; 

- eetbare slachtproducten – offal: 
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o hart – heart, 
o lever – liver, 
o spiermaag – gizzard; 

- vleesbereidingen – meat preparations: 
o gehakt vlees – minced meat, 
o gepaneerde sneden – breaded cuts, 
o gemarineerde sneden – marinated cuts, 
o gekruide sneden – seasoned cuts, 
o brochettes – skewers, 
o worsten – sausages ; 

- separatorvlees – mechanically deboned meat. 
* er kan niet worden uitgesloten dat deze lijst gewijzigd wordt in functie van verdere 
communicatie door de Vietnamese overheid 
 
Export van producten die niet vermeld zijn in deze lijst is verboden. 
 
 
Te volgen procedure voor een initiële erkenning voor export naar Vietnam 
 
Alle inrichtingen in de productieketen moeten voorafgaand door Vietnam goedgekeurd 
zijn. Koelhuizen zijn niet betrokken. De lijst met door Vietnam goedgekeurde 
inrichtingen kan worden geraadpleegd via de website van het FAVV. 
 
Inrichtingen die door Vietnam goedgekeurd willen worden moeten een 
erkenningsaanvraag voor export naar Vietnam indienen bij hun LCE, overeenkomstig 
de procedure voor exporterkenning (zie website FAVV) en aan de hand van het 
passend formulier (EX.VTP.exporterkenning). 
 
Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende Vietnamese documenten, die 
beschikbaar zijn op de website van het FAVV: 

- EX.VTP.VN_Form No 07, 
- EX.VTP.VN_Form No 09. 

Deze documenten moeten ingevuld worden door de operator, rekening houdend met 
de instructies die door het FAVV worden gegeven (zie bovenvermelde link, juist onder 
elk formulier). 
 
De operator maakt de ingevulde formulieren onder digitale vorm over (WORD-
documenten omgezet naar PDF-formaat – geen scan van de papieren versie – en 
opgeslagen op een USB-stick). 
De operator zorgt ervoor dat de laatste bladzijde van de formulieren EX.VTP.VN_Form 
No.07 en EX.VTP.VN_Form No.09 geen andere elementen bevat dan de vakken die 
bedoeld zijn voor de handtekeningen van de operator en het FAVV. 
 
De LCE evalueert de door de operator ingediende erkenningsaanvraag (volledige 
aanvraag bestaande uit de drie bovenstaande formulieren), en controleert dat de info 
vermeld in de documenten overeenkomt met de realiteit. Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de controle van de punten in de formulieren die betrekking 
hebben op de producten waarvoor de operator goedkeuring vraagt. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/default.asp#Viet
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- Indien de formulieren onvolledig zijn of niet correct zijn ingevuld, stuurt de LCE 
het dossier terug naar de operator met vermelding van de reden voor de 
terugzending, overeenkomstig de procedure exporterkenning, die beschikbaar 
is op de website van het FAVV. 

- Indien hij de aanvraag valideert, dan print de inspecteur van de LCE de laatste 
pagina van de twee formulieren EX.VTP.VN_Form No.07 en EX.VTP.VN_Form 
No.09 af, ondertekent ze, scant ze en voegt ze bij het dossier dat hij aan het 
Hoofdbestuur overmaakt. 

 
Het Hoofdbestuur zorgt voor het verder overmaken van de documenten aan de 
Vietnamese overheid. 
 
De erkenning gaat in zodra de inrichting is opgenomen in de lijst die gepubliceerd is 
op de website van de Vietnamese veterinaire dienst, die rtoegankelijk is via de website 
van het FAVV. 
 
 
Te volgen procedure voor de goedkeuring van nieuwe productcategorieën 
 
Een inrichting die goedgekeurd is door de Vietnamese overheid is het voor 
specifieke productcategorieën (karkassen, sneden, eetbare slachtproducten – 
zie lijst die gepubliceerd is op de website van de Vietnamese veterinaire dienst, 
die toegankelijk is via de website van het FAVV). 
 
Indien een inrichting goedgekeurd wil worden voor een productcategorie 
waarvoor ze nog niet goedgekeurd is, dan moet die een erkenningsaanvraag 
voor export naar Vietnam indienen bij haar LCE, overeenkomstig de procedure 
voor exporterkenning (zie website FAVV) en aan de hand van het passend 
formulier (EX.VTP.exporterkenning). 
 
Net zoals voor een initiële aanvraag voor exporterkenning, vult de operator de 
formulieren EX.VTP.VN_Form No 07 en EX.VTP.VN_Form No 09 in en voegt hij 
deze toe aan zijn erkenningsaanvraag voor export. 
In deze formulieren, wanneer hij de tabel invult betreffende de producten 
waarvoor goedkeuring wordt gevraagd, neemt de operator de 
productcategorie(ën) waarvoor de inrichting al erkend is EN de nieuwe 
productcategorie(ën) waarvoor goedkeuring wordt gevraagd. 
 
De behandeling van de aanvraag, eens die is ingediend bij de LCE, gebeurt zoals 
hierboven beschreven voor een initiële aanvraag. 
 
De operator mag de nieuwe productcategorie(ën) pas beginnen uitvoeren 
wanneer die is (zijn) opgenomen in de lijst op de website van de Vietnamese 
overheid. 
 
 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/registersenformulieren/


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.VN.AA.01.xx VIETNAM 
September 2022 

 
 

4/6 

IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Kanalisatie 
 
Alle schakels in de productieketen moeten goedgekeurd zijn voor export naar Vietnam, 
met uitzondering van koelhuizen. De operator moet zich ervan vergewissen dat de 
grondstoffen die hij gebruikt in een inrichting goedgekeurd voor Vietnam zijn 
geproduceerd. 
 
Alle schakels van de productieketen moeten op het certificaat worden vermeld. Een 
controle van de kanalisatie wordt uitgevoerd bij certificatie op basis van de informatie 
vermeld op het certificaat. 
 
De eisen in het certificaat sluiten niet uit dat in een andere lidstaat gevestigde 
productie-inrichtingen in punt 1.23 van het certificaat worden vermeld. 
Er is echter geen garantie dat dit geen problemen zal veroorzaken bij de 
invoercontroles. Indien een zending geblokkeerd zou worden omdat de producten niet 
uitsluitend in België gevestigde inrichtingen zijn vervaardigd, zal het FAVV de zending 
niet vrij kunnen geven.  
 
De operator die ervoor kiest producten uit te voeren die niet uitsluitend in België 
gevestigde inrichtingen zijn vervaardigd, exporteert derhalve op eigen risico. 
 
 
Sanitaire status van de zones van herkomst van het pluimvee 
 
Het uitgevoerde vlees moet afkomstig zijn van pluimvee dat niet afkomstig is uit een 
beschermingszone die is afgebakend rond een uitbraak van hoog pathogene aviaire 
influenza (HPAI) of de ziekte van Newcastle (NCD). De regelgeving voorziet dat vlees 
verkregen van pluimvee afkomstig uit een dergelijke zone wordt onderworpen aan een 
risicobeperkende behandeling (thermische behandeling). Er wordt dus altijd voldaan 
aan deze eis. 
 
Daarentegen, in het kader van uitvoer van pluimveevleesproducten, is de eis 
betreffende de sanitaire status van de zones van herkomst van het pluimvee 
restrictiever: het vlees dat als grondstof wordt gebruikt voor het vervaardigen van 
pluimveevleesproducten uitgevoerd naar Vietnam moet verkregen zijn van pluimvee 
dat niet afkomstig is van bedrijven gelegen in een beschermingszone, noch een 
toezichtzone, die afgebakend zijn rond een haard van HPAI of NCD. 
Een Belgisch slachthuis kan nagaan of er aan deze eis is voldaan op basis van de 
informatie aanwezig op het VKI-document. In voorkomend geval kan hij het vlees pre-
attesteren voor Vietnam, zodat het in aanmerking komt voor het vervaardigen van 
vleesproducten bestemd voor Vietnam (zie punt VI van deze instructie). 
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V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 1.23: controleren, op de lijst van goedgekeurde inrichtingen (zie gesloten lijst op 
het FAVV website), dat: 

- al de in dit punt vermelde inrichtingen door de Vietnamese overheid 
goedgekeurd zijn (koelhuizen zijn niet betrokken); 

- dat de uit te voeren producten wel degelijk opgenomen zijn op de lijst van de 
producten waarvoor deze inrichtingen goedgekeurd zijn. 

 
Andere punten: zie instructiebundel voor het algemeen certificaat voor pluimveevlees. 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE 
 
De algemene voorwaarden omschreven in de instructie RI.AA.PA-PC met betrekking 
tot pre-attestatie en pre-certificering zijn van toepassing (zie website FAVV, onder het 
tabblad “Algemene documenten voor de export naar derde landen”). 
 
Het doorgeven van documenten door de productieketen heen is de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
 
Ter herinnering!!! 
 
Pre-attestatie van pluimveevlees voor Vietnam is niet noodzakelijk om het vlees zelf 
naar Vietnam te kunnen uitvoeren. 
Pre-attestatie van pluimveevlees voor Vietnam is daarentegen noodzakelijk zodat 
dit vlees kan worden gebruikt als grondstof door een vleesproductenfabrikant voor 
het vervaardigen van vleesproducten die hij naar Vietnam wenst uit te voeren. Reden 
waarom een vleesproductenfabrikant een slachthuis kan vragen om de nodige 
controles uit te voeren die hem toelaten het vlees voor Vietnam te pre-attesteren. 
 

 
Voor zover een slachthuis beschikt over de informatie betreffende het voldoen aan de 
eisen inzake de sanitaire status van de zone van herkomst van het pluimvee (op basis 
van de VKI-documenten), dan kan hij het vlees pre-attesteren voor Vietnam. 
 
Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het 
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.be/professionelen/export/
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Het vlees voldoet aan de exportvoorwaarden voor: VN 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
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