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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Rundvlees 0201 

0202 
0206 
0210 

Vietnam 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.VN.03.03 Veterinair certificaat voor de uitvoer van vlees van als 

huisdier gehouden runderen 
4 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Producten toegelaten voor export 
 
De onderstaande producten zijn normaal gezien* toegelaten voor export naar 
Vietnam: 

- sneden – cuts: 
o sneden van het achterkwartier (pistola, achterkwartir met bavette, 

bil (kluit), bovenbil, platte bil, groothoofd, kleinhoofd (dikke ziel), 
dunne lende, haas, zesrib,……) – hind quarter cuts (pistola, 
hindquarter with bavette, haunch, inside round, silverside, 
knuckles, rump, striploin, tenderloin, rib eye,…), 

o sneden van het voorkwartier (nek, schouder, valse filet, borst, ….) 
– forequarter cuts (neck, shoulder, chuck tender, brisket,…), 

o schenkel – shanks, 
o vang – flanks, 
o kopvlees – headmeat, 
o trimmings – trimmings, 
o binnenspier/longhaas – skirts, 
o tong – tongue, 
o staarten – tails ; 

- eetbare slachtproducten – offal:  
o hart – heart,  
o lever – liver,  
o nieren – kidneys,  
o milt – spleen. 

* er kan niet worden uitgesloten dat deze lijst gewijzigd wordt in functie van verdere 
communicatie door de Vietnamese overheid 
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Export van producten die niet vermeld zijn in deze lijst (zoals beenderen, bloed, 
darmen, enz.) is verboden. 
 
 
Te volgen procedure voor een initiële erkenning voor export naar Vietnam 
 
Vlees uitgevoerd naar Vietnam moet verkregen zijn (slachten en uitbenen) in 
inrichtingen die voorafgaand door Vietnam goedgekeurd zijn. De koelhuizen waaruit 
het vlees uitgevoerd kan worden zijn vrijgesteld van deze goedkeuringsplicht.  
De lijst met de inrichtingen goedgekeurd door Vietnam is toegankelijk via de website 
van het FAVV. 
 
Een inrichting die wenst goedgekeurd te worden door Vietnam met 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). 
 
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. 

- 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. 

 

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
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
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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 
toegankelijk 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 
die 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. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Oorsprong van de dieren 
 
De dieren waarvan de geëxporteerde producten afkomstig zijn, moeten geboren en 
gekweekt zijn in België (zie punt 2.1 van het certificaat). 
 
De informatie inzake de oorsprong van de dieren dient op het niveau van het 
slachthuis nagegaan te worden aan de hand van de paspoorten van de dieren of in 
Sanitel.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/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/
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Stroomafwaarts van het slachthuis wordt het voldoen aan de eis inzake oorsprong 
van de dieren gecommuniceerd aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie punt VI van deze instructie).  
 
 
Kanalisatie 
 
Producten bestemd voor uitvoer naar Vietnam zijn onderworpen aan kanalisatie 
gedurende hun productie, m.a.w. ze moeten ten allen tijde in een producerende 
inrichting erkend voor de export van rundvlees naar Vietnam geweest zijn (met 
uitzondering van het koelhuis). Een operator erkend voor export naar Vietnam mag 
zich dus enkel bevoorraden, voor wat betreft de productie van goederen bestemd 
voor export naar Vietnam, bij een operator die ook voor Vietnam erkend is.  
 
De exporterende operator moet de traceerbaarheid minstens tot aan het slachthuis 
kunnen voorleggen. De certificerende agent moet controleren dat alle producerende 
operatoren wel degelijk in de gesloten lijst voor uitvoer van kalfs-/rundvlees naar 
Vietnam opgenomen zijn. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 

Opgelet: 
 

Controleren dat de uitgevoerde producten wel degelijk toegelaten zijn voor export en 
dat de inrichtingen van productie wel degelijk is goedgekeurd voor export van de 

bijhorende productcategorie! 
 
 
Punt 1.23.: controleren of het slachthuis en de uitsnijderij wel degelijk zijn 
opgenomen in de lijst van door Vietnam goedgekeurde inrichtingen. 
 
Punt 2.1.:  

- Indien certificatie vanuit een slachthuis plaatsvindt, kan het voldoen aan deze 
eis gecontroleerd worden aan de hand van de paspoorten van de runderen en 
in Sanitel.  

- Indien certificatie stroomafwaarts van het slachthuis plaatsvindt, kan het 
voldoen aan deze eis gecontroleerd worden op basis van de pre-attestaties op 
de handelsdocumenten (zie punt VI. van deze instructie).. 

 
Punt 2.2: de risicostatus van België met betrekking tot BSE kan geverifieerd worden 
op de website van de OIE. 
 
Punten 2.3 t.e.m. 2.8 en punt 3: deze verklaringen kunnen ondertekend worden na 
controle en op basis van de vermelde Europese regelgeving. 
 

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status/
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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. 
 
Voor zover een operator  

- opgenomen is in de gesloten lijst van goedgekeurde bedrijven voor export van 
kalfs- / rundvlees naar Vietnam, 

- beschikt over de informatie betreffende de oorsprong van de dieren waarvan 
het vlees is afgeleid (hetzij op basis van de paspoorten, hetzij op basis van 
een pre-attestatie afgeleverd door een Belgische operator stroomopwaarts in 
de keten), 

dan kan hij het kalfs-/rundvlees pre-attesteren voor Vietnam. 
 
Pre-attestatie wordt uitgevoerd door het toevoegen van een verklaring op het 
handelsdocument door de verantwoordelijke van de inrichting, overeenkomstig 
onderstaand model: 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: VN 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 
 
 

http://www.favv-afsca.be/professionelen/export/

