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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Vers vlees van gevogelte  
Separatorvlees van 
gevogelte 

0207 
 

Zuid-Afrika 
 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.ZA.03.01 
 

Veterinair gezondheidscertificaat voor export van vers 
vlees van gevogelte (inclusief van separatorvlees) 
naar de Republiek van Zuid-Afrika 

5 blz 

 
 
Opgelet !!!! 
 
Aangezien Zuid-Afrika de eisen unilateraal kan aanpassen, dient de operator er 
zich van te vergewissen dat de bevoegde overheid het model van certificaat 
aanvaardt. 
Indien dit niet het geval is, moet er contact opgenomen worden met het FAVV, 
en moet de uitvoer uitgesteld worden. Indien dit niet wordt gedaan, kan het 
FAVV niet verantwoordelijk gehouden worden in geval de zending geblokkeerd 
geraakt. 
 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Zuid-Afrika 
 
Zuid-Afrika hanteert een gesloten-lijstsysteem. 
Inrichtingen, met uitzondering van koel- en vrieshuizen, die bovenvermelde 
producten wensen te exporteren moeten bij de bevoegde overheid van Zuid-Afrika 
erkend zijn voor export naar Zuid-Afrika. 
 
Aanvragen voor export naar Zuid-Afrika moeten gebeuren volgens de algemene 
procedure aan de hand van het aanvraagformulier.  
http://www.favv.be/exportderdelanden/registersenformulieren/ 
 
Deze aanvraag dient ingediend te worden bij de PCE voor evaluatie. De PCE maakt 
deze dan over aan de dienst import-export van het hoofdbestuur die dan zorgt voor 
het afhandelen van de erkenningsaanvraag. De erkenning gaat in na ontvangst van 
de schriftelijke bevestiging van het hoofdbestuur. 

http://www.favv.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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Voor koel- en vrieshuizen dient geen erkenningsaanvraag te gebeuren. 
 
 
Kanalisatie 
 
Vermits Zuid-Afrika werkt met een gesloten-lijst systeem, dient de operator de 
kanalisatie van de producten voor export naar Zuid-Afrika te garanderen. 
 
Deze kanalisatie moet worden toegepast: 

• tussen inrichtingen die naar Zuid-Afrika exporteren, erkend of niet 
(zoals koel- en vrieshuizen) 

• binnen de inrichting die erkend is voor export naar Zuid-Afrika. 
 
De kanalisatie tussen inrichtingen dient te worden gegarandeerd op basis van een 
pre-attestatie op het handelsdocument. Een pre-attestatie kan enkel worden 
opgesteld door inrichtingen die erkend zijn voor export naar Zuid-Afrika. 
 
De kanalisatie binnen een inrichting houdt in dat de identificatie en de 
traceerbaarheid van het vers vlees/separatorvlees dat geschikt is voor export naar 
Zuid-Afrika gegarandeerd wordt en dat dit vers vlees/separatorvlees niet in contact 
komt met vers vlees/separatorvlees dat niet geschikt is voor export naar Zuid-Afrika. 
 
De koel- en vrieshuizen dienen niet erkend te zijn voor export naar Zuid-Afrika, maar 
dienen zich te bevoorraden vanuit inrichtingen die erkend zijn voor export naar Zuid-
Afrika. 
 
De specifieke registers met de gegevens over de kanalisatie van op het niveau van 
het slachthuis tot aan het koel-en vrieshuis (deze laatste niet inbegrepen) dienen 
correct bijgehouden te worden. 
 
 
Etikettering 
 
De etiketten van verpakt vlees dienen volgende gegevens te bevatten in de Engelse 
taal: 

- de productiedatum  
 
 
 

IV. Specifieke voorwaarden 
 
Oorspong van de dieren 
 
Het pluimvee, waarvan het vlees afkomstig is, moet voldoen aan de 
exportvoorwaarden voor Zuid-Afrika. 
 
Zuid-Afrika legt beperkingen op met betrekking tot de oorsprong van de dieren. 
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Dit houdt in dat het vlees afkomstig moet zijn van pluimvee dat aan één van de 
volgende criteria voldoet: 

- het pluimvee werd in België uitgebroed en opgekweekt; 
- het pluimvee werd als eendagskuiken ingevoerd uit een door Zuid-Afrika 

erkende EU-lidstaat (Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Nederland, 
Ierland, Verenigd Koninkrijk en Spanje) en werd in België opgekweekt; 

- het pluimvee werd als slachtpluimvee ingevoerd uit een door Zuid-Afrika 
erkende EU-lidstaat (Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Nederland, 
Ierland, Verenigd Koninkrijk en Spanje). 

 
Voor pluimvee dat in België werd opgekweekt, verstrekt de pluimveehouder 
informatie over de oorsprong van de dieren op het formulier “Voedselketeninformatie 
slachtpluimvee – braadkippen/algemeen” (VKI) of als bijlage bij de VKI.  
 
Voor pluimvee dat als slachtpluimvee werd ingevoerd wordt de oorspong 
gegarandeerd door het certificaat voor intracommunautaire handel. 
 
 
Het pluimvee moet afkomstig zijn van bedrijven waar de afgelopen 6 maanden geen 
geval van de ziekte van Newcastle of paardenencefalomyelitis is voorgekomen 

 
Deze eis wijkt af van de in de Europese Unie geldende verbodsmaatregelen bij 
uitbraken van dierziekten. 
 
Voor pluimvee dat werd opgekweekt in België, garandeert de pluimveehouder in de 
VKI deze voorwaarde. 
 
Voor pluimvee dat als slachtpluimvee werd ingevoerd, gaat de verantwoordelijke van 
het slachthuis na of het slachtpluimvee aan deze voorwaarde voldoet. 
Deze voorwaarde kan geverifieerd worden via de VKI, indien het Belgisch model 
gebruikt werd en correct ingevuld werd, ofwel dient de verantwoordelijke van het 
slachthuis via de website van de OIE te verifiëren of in de Lidstaat van herkomst 
gedurende de laatste 6 maanden uitbraken zijn geweest van de ziekte van 
Newcastle of paardenencefalomyelitis (Oosterse en Westerse). 
Indien er in de lidstaat van herkomst in de laatste 6 maanden uitbraken zijn geweest 
van deze ziekten, dient de verantwoordelijke van het slachthuis er zich van te 
vergewissen dat deze ziekten in de laatste 6 maanden niet zijn voorgekomen op de 
bedrijven waarvan het slachtpluimvee afkomstig is. 
Wanneer, na verificatie, en dus zowel als er uitbraken geweest zijn of niet, het vlees 
voldoet aan de gestelde voorwaarde, levert de verantwoordelijke van het slachthuis 
aan de certificerende agent in het slachthuis volgende ondertekende pre-attestatie 
af: “Het vlees voldoet aan de eisen van Zuid-Afrika”. 
De verantwoordelijke van het slachthuis dient de nodige bewijzen gedurende twee 
jaar bij te houden (bijvoorbeeld elektronische bewaring van een print-screen van de 
OIE-website inclusief datum), zodat hij deze aan de certificerende agent kan 
voorleggen indien deze de verklaring wenst te verifiëren. 
 
In een straal van 10km rond de bedrijven waarvan het pluimvee afkomstig zijn, 
mogen geen gevallen van de ziekte van Newcastle zijn voorgekomen gedurende de 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
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laatste zes maanden en in een straal van 30 km rond de bedrijven mogen geen 
uitbraken van laag pathogene aviaire influenza zijn voorgekomen gedurende de 
laatste 3 maanden. 
 
Deze eis wijkt af van de in de Europese Unie geldende verbodsmaatregelen bij 
uitbraken van dierziekten. 
 
Zowel voor slachtpluimvee dat in België werd opgekweekt als voor slachtpluimvee 
dat werd ingevoerd, gaat de verantwoordelijke van het slachthuis na of het 
slachtpluimvee aan deze voorwaarde voldoet. 
 
De verantwoordelijke van het slachthuis gaat op de website van de OIE 
na of er in België of desgevallend in de lidstaat van herkomst: 

- gedurende de laatste 6 maanden uitbraken zijn geweest van de ziekte van 
Newcastle;  

- er in de laatste 3 maanden uitbraken zijn geweest van laag pathogene aviaire 
influenza. 

 
Indien er in België of desgevallend in de lidstaat van herkomst uitbraken van de 
ziekte van Newcastle of laag pathogene aangifteplichtige aviaire influenza zijn 
voorgekomen, dient de verantwoordelijke van het slachthuis er zich van te 
vergewissen dat het slachtpluimvee afkomstig is uit een bedrijf dat aan volgende 
voorwaarden voldoet: 

- in een straal van 10 km rond het bedrijf waarvan het slachtpluimvee afkomstig 
is, is geen geval van de ziekte van Newcastle voorgekomen gedurende de 
laatste 6 maanden;  

- in een straal van 30 km rond het bedrijf waarvan het slachtpluimvee afkomstig 
is, is geen geval van laag pathogene aangifteplichtige aviaire influenza 
voorgekomen gedurende de laatste 3 maanden. 

 
Wanneer, na verificatie, en dus zowel als er uitbraken geweest zijn of niet, het vlees 
voldoet aan de gestelde voorwaarde, levert de verantwoordelijke van het slachthuis 
aan de certificerende agent in het slachthuis volgende ondertekende pre-attestatie 
af: “Het vlees voldoet aan de eisen van Zuid-Afrika”. 
De verantwoordelijke van het slachthuis dient de nodige bewijzen gedurende twee 
jaar bij te houden (bijvoorbeeld elektronische bewaring van een print-screen van de 
OIE-website inclusief datum), zodat hij deze aan de certificerende agent kan 
voorleggen indien deze de verklaring wenst te verifiëren. 
 
 
Documenten en doorstroming van informatie  
 
Formulier “Voedselketeninformatie slachtpluimvee (braadkippen/algemeen)” (VKI) 
De VKI begeleidt de dieren tot aan het slachthuis. De VKI wordt bewaard in het 
slachthuis. De VKI gaat geenszins mee met de zending. 
 
Certificaat voor intracommunautaire handel  
Een kopie van dit document moet in bijlage bij het veterinair gezondheidscertificaat 
voor export van vers vlees van gevogelte (inclusief van separatorvlees) naar de 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
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Republiek van Zuid-Afrika worden toegevoegd, ongeacht vanuit welke inrichting het 
vlees wordt geëxporteerd. 
Een kopie van dit document dient als bijlage bij het handelsdocument te worden 
gevoegd. 
 
Desgevallend de door de verantwoordelijke van het slachthuis ondertekende pre-
attestaties 
Deze pre-attestaties zijn ten behoeve van de certificerende agent indien 
gecertificeerd wordt vanuit het slachthuis.  
 
Deze pre-attestatie houdt in dat de verantwoordelijke van het slachthuis volgende 
verklaring aflevert aan de certificerende agent: 
 
Het vlees(1) voldoet aan de eisen van Zuid-Afrika. 
Het vlees(1) is afkomstig van pluimvee dat werd: 
  Uitgebroed en opgekweekt in België. 
  Ingevoerd als eendagskuiken uit Denemarken / Frankrijk / Duitsland /  
 Hongarije / Nederland / Ierland / Verenigd Koninkrijk / Spanje(2) en  
 opgekweekt in België.  
 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 

(1) Er moet een duidelijke link zijn tussen de identificatie van het vlees waarop 
deze pre-attestatie betrekking heeft, de afgeleverde pre-attestatie en het 
veterinair gezondheidscertificaat voor export van vers vlees van gevogelte 
(inclusief van separatorvlees) naar de Republiek van Zuid-Afrika.  

(2) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Dit document gaat geenszins mee met de zending. 
 
 
Handelsdocument 
De garanties met betrekking tot de kanalisatie, de oorsprong van de dieren en het feit 
dat het vlees voldoet aan alle Zuid-Afrikaanse eisen, wordt tussen inrichtingen 
geleverd aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument.  
 
Deze pre-attestatie houdt in dat de verantwoordelijke van de voorgaande inrichting 
volgende verklaring opneemt in het handelsdocument: 
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Het vlees voldoet aan de eisen van Zuid-Afrika. 
Het vlees is afkomstig van pluimvee dat werd: 
  Uitgebroed en opgekweekt in België. 
  Ingevoerd als eendagskuiken uit Denemarken / Frankrijk / Duitsland /  
 Hongarije / Nederland / Ierland / Verenigd Koninkrijk / Spanje(1) en  
 opgekweekt in België.  
 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Indien het vlees afkomstig is van slachtpluimvee dat werd ingevoerd, dient een kopie 
van het certificaat voor intracommunautaire handel waarmee het slachtpluimvee 
werd ingevoerd, als bijlage te zijn toegevoegd. 
 
Het handelsdocument gaat geenszins mee met de zending. 
 
 
Documenten te bewaren door de certificerende agent 
 
De certificerende agent controleert, afhankelijk van de inrichting van waaruit hij 
certificeert en de oorsprong van het pluimvee, de VKI, het certificaat voor 
intracommunautaire handel, het handelsdocument en indien van toepassing de 
ondertekende pre-attestaties van de verantwoordelijke van het slachthuis. 
 
De operator bezorgt een kopie van deze documenten of een duidelijke verwijzing 
zodat deze, na ondertekening van het certificaat, door de certificerende agent aan 
het register kunnen worden toegevoegd. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punt 3.: Zuid-Afrikaans veterinair invoervergunningsnummer: in te vullen door de 

exploitant 
 
Punt 5.: Oorsprong van het vlees: hier dienen de erkenningsnummers van de 

slachthuizen en uitsnijderijen te staan waarvan het vlees afkomstig is en 
die voorkomen op de gesloten lijst voor Zuid-Afrika. 

 
Punt 7.2.: De oorsprong van het pluimvee waarvan het vlees afkomstig is, dient 

geverifieerd te worden. 
 

Indien de inrichting van waaruit geëxporteerd wordt, een slachthuis is, 
baseert u zich: 
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• voor de punten 7.2.1. en 7.2.2. op het formulier 
“Voedselketeninformatie” (VKI). 

• voor punt 7.2.3. op het certificaat voor het intracommunautair 
handelsverkeer voor slachtpluimvee. 

 
Indien de inrichting van waaruit geëxporteerd wordt, een uitsnijderij of 
een koel- en vrieshuis is, baseert u zich op de pre-attestatie vermeld op 
het handelsdocument en indien van toepassing op het certificaat voor het 
intracommunautair handelsverkeer voor slachtpluimvee. 

 
Indien het vlees afkomstig is van pluimvee dat als slachtpluimvee werd 
ingevoerd (punt 7.2.3.), dient een kopie van het certificaat voor het 
intracommunautaire handelsverkeer als bijlage te worden toegevoegd 
aan het veterinair gezondheidscertificaat voor export van vers vlees van 
gevogelte (inclusief van separatorvlees) naar de Republiek van Zuid-
Afrika, ongeacht of er wordt geëxporteerd vanuit een slachthuis, een 
uitsnijderij of een koel- en vrieshuis. 
 

Punt 7.3.3.: Dit punt heeft betrekking op dierziekten die wettelijk worden bestreden. 
 
Punt 7.4.: Paardenencefalomyelitis heeft betrekking op Oosterse en Westerse 

paardenencefalomyelitis.   
 
Indien de inrichting van waaruit wordt geëxporteerd een slachthuis is, 
dan mag deze verklaring getekend worden op basis van een specifieke 
pre-attestatie getekend door de verantwoordelijke van het slachthuis.  
 
Indien de inrichting van waaruit geëxporteerd wordt een uitsnijderij of een 
koel- en vrieshuis is, gaat u op basis van de pre-attestatie op het 
handelsdocument van de voorgaande inrichting na of de verklaring kan 
worden ondertekend. 

 
Punt 7.5.: Indien de inrichting van waaruit wordt geëxporteerd een slachthuis is, 

dan mag deze verklaring getekend worden op basis van een specifieke 
pre-attestatie getekend door de verantwoordelijke van het slachthuis.  

 
Indien de inrichting van waaruit geëxporteerd wordt een uitsnijderij of een 
koel- en vrieshuis is, gaat u op basis van de pre-attestatie op het 
handelsdocument van de voorgaande inrichting na of de verklaring kan 
worden ondertekend. 

 
Punt 7.6.: Het vlees dient afkomstig te zijn van tomen die, op basis van regelmatige 

onderzoeken in het bedrijf, negatief zijn voor Salmonella enteritidis en 
Salmonella typhimurium. 
Indien de inrichting van waaruit wordt geëxporteerd een slachthuis is, 
gaat u op het VKI of het certificaat voor het intracommunautaire 
handelsverkeer voor slachtpluimvee na of deze verklaring kan worden 
ondertekend. 
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Indien de inrichting van waaruit wordt geëxporteerd een uitsnijderij of een 
koel- en vrieshuis is, gaat u op basis van de pre-attestatie op het 
handelsdocument van de voorgaande inrichting en, indien van 
toepassing, op het certificaat voor het intracommunautaire 
handelsverkeer voor slachtpluimvee na of de verklaring kan worden 
ondertekend. 
 

Punt 7.9.: Deze verklaring kan u ondertekenen op basis van de erkenning voor het 
intracommunautaire handelsverkeer van het slachthuis. 

 
Punt 7.10.: Deze verklaring kan u ondertekenen wanneer de in België geldende 

regelgeving is vervuld. 
 
Punt 7.11.: Dit punt kan worden gecertificeerd op basis van punt 7.12. 
 
Punt 7.12.: De microbiologische criteria die van toepassing zijn op karkassen en 

kippenpoten, gelden eveneens voor versneden delen. 
De monsterneming dient te gebeuren per zending. De 
laboratoriumuitslagen dienen door de exploitant te worden voorgelegd. 
 
Voor Salmonella dienen vijf stalen onderzocht te worden op de aan-of 
afwezigheid van Salmonella.  
Indien er een staal of meerdere stalen positief zijn voor Salmonella 
dienen deze geserotypeerd te worden en moet de afwezigheid van 
Salmonella typhimurium of Salmonella enteritidis bevestigd worden. 
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