
PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.ZA.07.03 Zuid-Afrika 

Mei 2019 

 

  1/6 

 

I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Eiproducten  
Voedingsmiddelen die 
eiproducten bevatten  

0407, 0408 
verschillende 

Zuid-Afrika 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.ZA.07.03 Veterinair certificaat voor de uitvoer van eiproducten 

en voedingsmiddelen die ingrediënten op basis van 
eieren bevatten  

4 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Erkenning voor export naar Zuid-Afrika 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Zuid-Afrika is niet nodig voor 
de export van eiproducten of voedingsmiddelen die ingrediënten bevatten op 
basis van eieren. 
 
De operator moet wel over een importpermit beschikken. 
 
 
Producten waarop de certificering betrekking heeft 
 
Moeten gecertificeerd worden door middel van dit certificaat: 

- eiproducten, d.w.z. producten die uitsluitend van eieren zijn vervaardigd, 
- levensmiddelen die eieren / eiproducten als ingrediënten bevatten en die 
niet « shelf-stable » zijn (d.w.z. levensmiddelen die niet lang houdbaar zijn 
bij kamertemperatuur). 

 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
 
Herkomst van de eieren 
 
De eieren gebruikt bij de productie van eiproducten / ei-ingrediënten / 
levensmiddelen moeten afkomstig zijn van pluimvee dat in de Europese Unie wordt 
gehouden.  
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Het bewijs dat aan deze eis wordt voldaan, moet door de operator worden 
geleverd: 

- operatoren die verse eieren in hun productieproces gebruiken, moeten de 
traceerbaarheid van de eieren kunnen aanleveren; 

- operatoren die in België geproduceerde eiproducten in hun 
productieproces gebruiken, moeten beschikken over een pre-attestatie, 
afgegeven door de Belgische eiproductenfabrikant (zie verder); 

- operatoren die in een andere lidstaat (lidstaten) vervaardigde eiproducten 
gebruiken in hun productieproces, moeten beschikken over een pre-
certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit die toezicht houdt 
op de eiproductfabrikant in een andere lidstaat (zie verder). 

 
 
Gezondheidsstatus van het land van herkomst van de eieren / thermische behandeling 
 
Eieren die worden gebruikt voor de productie van eiproducten / ingrediënten op basis 
van eieren / levensmiddelen moeten  

- hetzij afkomstig zijn uit een HPAI-vrij land en een land / regio / zone vrij van 
Newcastle disease, 

- hetzij één van de in het certificaat vermelde warmtebehandelingen of een 
warmtebehandeling met een gelijkwaardig effect hebben ondergaan. 

 
Het bewijs dat aan deze eis wordt voldaan, moet door de operator worden 
geleverd: 

- operatoren die verse eieren in hun productieproces gebruiken, moeten 
o de traceerbaarheid van de eieren kunnen aanleveren (het wordt sterk 

aangeraden om vooraf te controleren of de eieren afkomstig zijn uit een 
land met het vereiste gezondheidsstatus), of 

o in staat zijn aan te tonen dat tijdens het productieproces een in het certificaat 
vermelde warmtebehandeling (of een warmtebehandeling met een 
gelijkwaardig effect) is toegepast.  

- operatoren die in België geproduceerde eiproducten in hun 
productieproces gebruiken, moeten beschikken over een door de 
Belgische eiproductenfabrikant afgegeven pre-attestatie (zie verder); 

- operatoren die in een andere lidstaat (lidstaten) vervaardigde eiproducten 
gebruiken in hun productieproces, moeten beschikken over een pre-
certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit die toezicht houdt 
op de eiproductfabrikant in een andere lidstaat (zie verder). 

 
 
Thermische behandeling 
 
De gebruikte eieren, de uitgevoerde eiproducten of de ingrediënten op basis van 
eieren die gebruikt worden bij de vervaardiging van de uitgevoerde levensmiddelen, 
moeten ten minste gepasteuriseerd zijn. 
 
Het bewijs dat aan deze eis wordt voldaan, moet door de operator worden 
geleverd: 
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- operatoren die verse eieren in hun productieproces gebruiken, moeten 
kunnen aantonen dat  
o ze eieren gebruiken die reeds gepasteuriseerd zijn, OF 
o hun productieproces ervoor zorgt dat, door de warmtebehandeling die in één 

van de processtappen wordt toegepast, de eieren / het product op zijn minst 
gepasteuriseerd is; 

- operatoren die in België geproduceerde eiproducten in hun 
productieproces gebruiken, moeten beschikken over een door de 
Belgische eiproductenfabrikant afgegeven pre-attest (zie hieronder); 

- operatoren die in een andere lidstaat (lidstaten) vervaardigde eiproducten 
gebruiken in hun productieproces, moeten beschikken over een pre-
certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit die toezicht houdt 
op de eiproductfabrikant in een andere lidstaat (zie hieronder). 

 
 
Locatie van de inrichting die het uitgevoerde product produceert 
 
De inrichting die het uitgevoerde eiproduct of levensmiddel produceert, mag zich niet 
bevinden in een zone die afgebakend werd omwille van een uitbraak van aviaire 
influenza of de ziekte van Newcastle.  
 
Of aan deze eis wordt voldaan, wordt gecontroleerd op het moment van certificering. 
Het is de situatie van de laatste schakel in de productieketen (laatste productie-
inrichting) die wordt gecontroleerd. 
 
 
Pre-attestatie en pre-certificatie 
 
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. 
 

A. Pre-certificatie 
 
Het pre-certificaat dat door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat wordt 
afgegeven, moet de volgende verklaringen bevatten om te kunnen worden 
gebruikt voor certificering voor Zuid-Afrika. 
 

 
The egg products, part of the batch with number ………………………,  
 
1. have been obtained from eggs produced by poultry raised in the EU; 
 
2. have been (1)  

2.1. obtained from eggs produced in a country free of HPAI, OR 

http://www.favv-afsca.be/professionelen/export/
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2.2. subjected to one of the following heat-treatments (1): 
- whole eggs: 60°C during 188 sec or equivalent, 
- whole egg blends: 60°C during 188 sec or 61,1°C during 94 sec 
or equivalent, 
- liquid egg white: 55,6°C during 870 sec or 56,7°C during 232 sec 
or equivalent, 
- 10% salted egg yolk: 62,2°C during 138 sec or equivalent, 
- dried egg white: 67°C during 20 hours or 54,4°C during 513 hours 
sec or equivalent, 
- dried egg yolk: 63°C during 3,5 minutes; 

 
3. have been (1)  

3.1. obtained from eggs produced in a country / region / zone free of 
Newcastle disease, OR 
3.2. subjected to one of the following heat-treatments (1): 

- whole eggs: 55°C during 2521 sec or 57°C during 1596 sec or 
59°C during 674 sec or equivalent, 
- liquid egg white: 55°C during 2278 sec or 57°C during 986 sec or 
59°C during 301 sec or equivalent, 
- 10% salted egg yolk: 55°C during 176 sec or equivalent, 
- dried egg white: 57°C during 50,4 hours or equivalent, 
- dried egg yolk: 63°C during 3,5 minutes; 

 
4. have been subject to a pasteurization treatment. 
 
 
(1) delete not applicable options 

 

 
B. Pre-attestatie 

 
Op voorwaarde dat een operator over relevante informatie beschikt over 

- de oorsprong van de eieren (hetzij in de vorm van traceerbaarheid van de 
eieren, hetzij in de vorm van een pre-attestatie afgegeven door een 
stroomopwaarts Belgische operator, hetzij in de vorm van een pre-
certificaat afgegeven door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat),  

- de gezondheidsstatus van het land van productie van de eieren / de 
behandeling die wordt toegepast op de eiproducten / ei-ingrediënten 
(hetzij in de vorm van traceerbaarheid van de eieren, hetzij in de vorm van 
een pre-attestatie afgegeven door een stroomopwaarts Belgische 
operator, hetzij in de vorm van een pre-certificaat afgegeven door de 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat), 

- de pasteurisatiebehandeling voor eiproducten / ingrediënten op basis van 
eieren (hetzij in de vorm van een bewijs van een eigen behandeling, hetzij 
in de vorm van een pre-attestatie afgegeven door een stroomopwaarts 
Belgische operator, hetzij in de vorm van pre-certificatie afgegeven door 
een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat), 

kan hij de eiproducten / levensmiddelen die eiproducten bevatten als 
ingrediënten, pre-attesteren voor Zuid-Afrika. 
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Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het 
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 

 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: ZA 
 
Land waar eieren geproduceerd werden:…………. 
Toegepaste thermische behandeling:…………..°C gedurende ……….. s / min / h 
 
Naam van de verantwoordelijke van de inrichting: 
 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke van de inrichting: 
 

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 1.20:  

- In geval de zending enkel uit individuele paletten bestaat, dan moeten de 
paletten zelf verzegeld worden, en moeten de nummers van de zegels op het 
certificaat vermeld worden, maar niet het nummer van de container. 

- In geval de zending uit een hele container bestaat, dan moet de container 
verzegeld worden, en moeten de nummers van de container en van de zegel(s) 
op het certificaat vermeld worden. 

 
Punt 2.1: deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de oorsprong 
van de eieren. Deze informatie kan worden verstrekt hetzij door middel van 
bewijsmateriaal betreffende de traceerbaarheid van de eieren, hetzij door middel 
van een pre-attestatie of door middel van een pre-certificaat. 
 
Punten 2.2.1 tot en met 2.2.3: om uitgevoerd te kunnen worden, moet het eiproduct 
aan een van deze drie punten voldoen. De punten die niet van toepassing zijn, moeten 
worden geschrapt. 

- Punt 2.2.1: de certificerende agent controleert de sanitaire status inzake HPAI 
(bij pluimvee) van het (de) land(en) waarvan de eieren afkomstig zijn (op de 
website van het FAVV indien dit België is, op de website van de OIE indien het 
een ander land betreft), en kan dit punt certificeren enkel indien dit (deze) 
land(en) vrij is (zijn). Wat de oorsprong van de eieren betreft, garandeert de 
operator dit hetzij door middel van de traceerbaarheid van de eieren, hetzij 
door middel van een pre-attestatie, hetzij door middel van pre-certificaat, 
en legt hij deze garanties voor aan de certificerende agent. 

- Punten 2.2.2 en 2.2.3: indien de status van het land of de landen van oorsprong 
van de eieren niet vrij is van HPAI of indien de door de operator verstrekte 
traceerbaarheid ontoereikend is, moet de certificerende agent nagaan of het 
uitgevoerde product een in het certificaat vermelde thermische behandelingen 
heeft ondergaan. De operator dient de toegepaste behandeling te 
garanderen hetzij door middel van een bewijs van de door hemzelf 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home
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toegediende behandeling, hetzij door middel van een pre-attestatie, hetzij 
door middel van een pre-certificaat, en legt hij deze garanties voor aan de 
certificerende agent. 

 
Punt 2.2.4: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de EU- wetgeving. 
 
Punten 2.3.1 tot en met 2.3.3: om uitgevoerd te kunnen worden, moet het eiproduct 
aan een van deze drie punten voldoen. De punten die niet van toepassing zijn, moeten 
worden geschrapt. 

- Punt 2.3.1: de certificerende agent controleert de sanitaire status inzake NCD 
(bij pluimvee) van het (de) land(en) waarvan de eieren afkomstig zijn (op de 
website van het FAVV indien dit België is, op de website van de OIE indien het 
een ander land betreft), en kan dit punt certificeren enkel indien dit (deze) 
land(en) vrij is (zijn). Wat de oorsprong van de eieren betreft, garandeert de 
operator dit hetzij door middel van de traceerbaarheid van de eieren, hetzij 
door middel van een pre-attestatie, hetzij door middel van een pre-
certificaat en legt hij deze garanties voor aan de certificerende agent. 

- Punten 2.3.2 en 2.3.3: indien de status van het land (de landen) waaruit de 
eieren afkomstig zijn, niet vrij is van NCD of indien de door de operator 
verstrekte traceerbaarheid ontoereikend is, moet de certificerende agent 
nagaan of het uitgevoerde product een van de in het certificaat vermelde 
hittebehandelingen heeft ondergaan. De operator dient de toegepaste 
behandeling te garanderen door middel van hetzij een bewijs van de door 
hemzelf toegepaste behandeling, hetzij door middel van een pre-
attestatie, hetzij door middel van een pre-certificaat, en legt hij deze 
garanties voor aan de certificerende agent. 

 
Punt 2.3.4: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de EU- en / of 
nationale wetgeving. 
 
Punt 2.4: de operator dient de toegepaste behandeling te garanderen door middel 
van hetzij een bewijs van de door hemzelf toegepaste behandeling, hetzij door 
middel van een pre-attestatie, hetzij door middel van een pre-certificaat, en legt 
hij deze garanties voor aan de certificerende agent. 
 
 
Punt 2.6: deze verklaring kan ondertekend worden na controle. Indien België niet vrij 
is van HPAI of NCD, dan moet de certificerende agent controleren dat het 
productiebedrijf van de geëxporteerde eiproducten / geëxporteerde 
voedingsmiddelen niet gelegen is in een zone afgebakend omwille van een van deze 
ziektes. 
 
Punten 2.7 tot en met 2.9: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis 
van de EU-wetgeving.  
 
Punt 2.10: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de samenstelling 
van het uitgevoerde levensmiddel. Bij de uitvoer van eiproducten wordt dit punt 
doorstreept. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home

