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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Varkensvlees 0203 Zuid-Afrika 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.ZA.02.02 Veterinair certificaat voor de export van vers 

bevroren varkensvlees naar Zuid-Afrika voor 
behandeling in erkende inrichtingen 

5 blz. 

 
 
Opgelet !!!! 
 
Aangezien Zuid-Afrika de eisen unilateraal kan aanpassen, dient de operator er zich 
van te vergewissen dat de bevoegde overheid van Zuid-Afrika 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 voor wat betreft de uitvoer van 
varkensvlees: enkel inrichtingen die door Zuid-Afrika goedgekeurd zijn en 
opgenomen zijn in de gesloten lijst, mogen betrokken zijn bij het verkrijgen van 
het uitgevoerde vlees.  
Koel- en vrieshuizen waar het uitgevoerde vlees is opgeslagen, en van waaruit 
het vertrekt, moeten niet goedgekeurd zijn. 
De gesloten lijst kan worden geraadpleegd op de website van het FAVV. 
 
Om in de gesloten lijst te worden opgenomen, moet een operator een 
exporterkenningsaanvraag indien bij zijn LCE, overeenkomstig de Procedure 
exporterkenning (zie website FAVV) en aan de hand van het gepaste formulier 
(EX.VTP.exporterkenning). 
 
Het hoofdbestuur zorgt voor het afhandelen van de erkenningsaanvraag, door het 
dossier met de aanvraag te bezorgen aan de Zuid-Afrikaanse veterinaire dienst. Dit 
kan meerdere weken in beslag nemen.  

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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Het hoofdbestuur houdt een lijst bij van inrichtingen erkend voor uitvoer van 
varkensvlees naar Zuid-Afrika, en publiceert die op de website van het FAVV.  
Operatoren mogen exporteren van zodra ze in deze lijst zijn opgenomen.  
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Kanalisatie 
 
Het uitgevoerde vlees moet worden gekanaliseerd voor wat betreft de productie. 
 
Deze kanalisatie is van toepassing: 

- tussen de producerende inrichtingen (slachthuis/uitsnijderij) → de 
producten moeten voor wat betreft hun productie altijd in een Belgische 
inrichting geweest zijn die beschikt over een erkenning voor export naar 
Zuid-Afrika (dus een inrichting van op de gesloten lijst), en een operator 
erkend voor export naar Zuid-Afrika mag zich dus enkel bevoorraden, 
voor wat betreft de productie van goederen bestemd voor export naar 
Zuid-Afrika, bij een Belgische operator die ook voor Zuid-Afrika erkend is, 

- binnen een inrichting die erkend is voor export naar Zuid-Afrika → de 
producten die in aanmerking komen voor Zuid-Afrika moeten duidelijk 
geïdentificeerd zijn en gescheiden gehouden worden van producten die 
niet in aanmerking komen voor Zuid-Afrika. 

 
Het voldoen aan deze eis kan stroomafwaarts in de keten worden 
gecommuniceerd aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument 
(zie punt VI van deze instructie). 
 
 
Oorsprong van de varkens waarvan het vlees is afgeleid  
 
De varkens moeten geboren en gekweekt zijn in België. 
Deze voorwaarde is gedetailleerd in het document “VKI-exportvoorwaarden 
varkens”, beschikbaar op de website van het FAVV.  
 
Door “Zuid-Afrika” te vermelden in Deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de 
varkens vergezelt naar het slachthuis, garandeert de kweker van het 
vetmestbedrijf dat de varkens die hij naar het slachthuis stuurt voldoen aan deze 
voorwaarde.  
 
Het slachthuis controleert de informatie vermeld in het VKI-document, en kan 
het voldoen aan deze voorwaarde doorgeven stroomafwaarts in de 
productieketen aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie 
punt VI van deze instructie).  
 
 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/zuidafrika/varken/
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Sanitaire status van het bedrijf van herkomst 
 
De varkens waarvan het vlees verkregen is moeten afkomstig zijn van een bedrijf 
vrij van de ziekte van Aujeszky (statuut A3 of A4). Deze voorwaarde is 
gedetailleerd in het document “VKI-exportvoorwaarden varkens”, beschikbaar 
op de website van het FAVV. 
 
Door “Zuid-Afrika” te vermelden in Deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de 
varkens vergezelt naar het slachthuis, garandeert de kweker van het 
vetmestbedrijf dat de varkens die hij naar het slachthuis stuurt voldoen aan deze 
voorwaarde.  
 
Het slachthuis controleert de informatie vermeld in het VKI-document, en kan 
het voldoen aan deze voorwaarde doorgeven stroomafwaarts in de 
productieketen aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie 
punt VI van deze instructie). 
 
 
Trichines 
 
Het uitgevoerde vlees dient steeds afkomstig te zijn van karkassen die negatief 
werden getest voor Trichinella. Een vriesbehandeling of gecontroleerde 
huisvesting van de varkens is dus geen optie.  
Het slachthuis (dat steeds in België gelegen dient te zijn) voert de vereiste testen 
uit.   
 
Deze informatie kan daarna, indien nodig, verder doorheen de voedselketen 
worden doorgegeven aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument.  
 
 
Duur en temperatuur van opslag van het vers varkensvlees 
 
Het vers varkensvlees dient in de 96u na productie een temperatuur te hebben 
van maximaal -18°C.  
Het voldoen aan deze eis kan aangetoond worden via het productieproces en 
kan, indien nodig, verder doorheen de voedselketen worden doorgegeven aan 
de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument.  
 
Het vers varkensvlees dient opgeslagen te worden:  

- ofwel gedurende een ononderbroken periode van niet minder dan 30 dagen aan 
maximaal -25°C,  

- ofwel gedurende een ononderbroken periode van niet minder dan 35 dagen aan 
maximaal -18°C. 

De duur van het transport naar Zuid-Afrika mag in rekening worden gebracht voor de 
30 dagen (in geval van -25°C) of 35 dagen (in geval van -18°C).  
Indien de operator ervoor kiest om de duur van het transport in rekening te brengen 
voor deze 30/35 dagen, dan moet hij wel de container waarin de goederen verzonden 

https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/zuidafrika/varken/
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worden, voorzien van een thermograaf en de verklaring opgenomen in punt VII van 
deze instructie afleveren. De certificerende agent controleert de aanwezigheid van 
de thermograaf en ondertekent eveneens de verklaring van de operator. Deze 
verklaring vergezelt het certificaat naar Zuid-Afrika. 
 
 
Etikettering 
 
De etiketten van verpakt vlees dienen volgende gegevens te bevatten in de Engelse 
taal: 

- de productiedatum  
 
 
Plaats en datum van slachting 
 
Het uitgevoerde vlees dient geslacht te zijn na de datum dat de (meest recente) 
veterinaire gezondheidsprotocollen voor de uitvoer van varkensvlees naar Zuid-Afrika 
gefinaliseerd werden.  
 
 
Het uitgevoerde vlees dient bijgevolg geslacht te zijn op of na 23 februari 2022. 
 
 
De slachting dient plaats te vinden in een slachthuis gelegen in België.  
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 1.24: controleren dat het slachthuis en de uitsnijderij wel degelijk in de 
gesloten lijst zijn opgenomen. 
 
Punt 2.1: deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de dierziektestatus 
van de vermelde ziektes op de website van het FAVV.  
 
Punt 2.2.1: deze verklaring kan ondertekend worden: 

- na controle van de bewijsstukken voorgelegd door de operator (VKI-
document en/of pre-attestaties) inzake het geboren en gekweekt zijn in 
België (zie punt IV Specifieke voorwaarden – Oorsprong van de varkens 
waarvan het vlees is afgeleid), 

- na verificatie van de gegevens van het slachthuis in punt I.24 van het 
certificaat voor wat betreft de plaats van slachting. 
 

Punt 2.2.5: deze verklaring mag worden afgegeven bij afwezigheid van epidemie.  
 
Punt 2.4.2.: deze verklaring mag worden afgegeven wanneer het (de) betrokken 
bedrijf(ven) op de gesloten lijst van erkende bedrijven voor export naar Zuid-Afrika 
staat (staan). 

https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punt 2.6: het eerste luik van deze verklaring, inzake de temperatuur van het 
product 96u na productie, kan men ondertekenen na verificatie van:  

- de productiedatum en invriesdatum,  
- het productieproces/pre-attest (zie punt IV Specifieke voorwaarden – Duur 

en temperatuur van opslag van het vers varkensvlees), 
deze elementen worden ter beschikking gesteld van de certificerende agent.  
Voor het tweede luik van de verklaring, inzake de temperatuur op het moment 
van laden, verifieert de certificerende agent op het moment van certificatie de 
temperatuur van de producten.  
 
Punt 2.9: de modellen van de verschillende stempels die voorkomen op de karkassen, 
delen en verpakkingen moeten hernomen worden op de keerzijde van bladzijde 
FAVV-AFSCA 4/5 van het certificaat. 
 
Punt 2.12: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de 
bewijsstukken voorgelegd door de operator (analyseresultaten van de testen, 
pre-attestatie). Zie punt IV Specifieke voorwaarden – Trichines.  
 
Punt 2.13: een van de twee opties dient gekozen te worden, afhankelijk van de 
temperatuur waarin het vlees opgeslagen is. De operator moet de nodige 
bewijsstukken voorleggen (zie punt IV Specifieke voorwaarden – Duur en 
temperatuur van opslag van het vers varkensvlees). 
 
Punt 2.14: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de 
analyseresultaten. Deze worden ter beschikking gesteld van de certificerende 
agent. De stalen dienen verzameld te worden in de laatste productieschakel of 
het koelhuis, genomen te zijn per zending, en geanalyseerd te worden in een 
erkend laboratorium.  
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICERING 
 
De modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende pre-
certificering / pre-attestatie zijn van toepassing (zie onder het hoofdstuk 
“Algemene documenten voor de export naar derde landen”). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake: 

- het voldoen aan de eis betreffende de oorsprong en kweek van de varkens 
waarvan het vlees is afgeleid (op basis van de VKI-documenten en/of pre-
attestaties),  

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


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR 
HUMANE CONSUMPTIE 

IB ZA 02 02 ZUID-AFRIKA 
Oktober 2022 

 
 

  6/7 

- het voldoen aan de eis betreffende de sanitaire status van het bedrijf van 
herkomst van de varkens (op basis van de VKI-documenten en/of pre-
attestaties), 

- het voldoen aan de eis betreffende Trichinella (op basis van de testen 
uitgevoerd in het slachthuis en/of pre-attestaties),  

- het voldoen aan de eis betreffende kanalisatie tussen en binnen de 
inrichtingen (op basis van eigen procedures en/of pre-attestaties), 

- het voldoen aan de eis inzake de temperatuur die de producten binnen de 
96u na productie dienen te hebben,  

dan kan hij het varkensvlees pre-attesteren voor Zuid-Afrika.  
 
De 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 
 
Naam: 
Datum en stempel: 
 

 
 
 
VII. BIJKOMENDE VERKLARING 
 
 
The carcasses or the meat derived from the carcasses have been subjected to a 
temperature not exceeding -25°C (minus 25°C)/-18°C (minus 18°C) for a continuous 
period of …………. days and the container is equipped with a thermograph, which 
will enable the inspector at the port of entry to check the temperature that the 
container remained at during transport / 
 
De karkassen of het varkensvlees afkomstig van de karkassen werden op een 
temperatuur gebracht van maximaal -25ºC (min 25ºC)/-18°C (min 18°C) gedurende 
een ononderbroken periode van …………. dagen en de container is voorzien van 
een thermograaf, die de inspecteur in de haven van binnenkomst in staat zal stellen 
de temperatuur te controleren waarop de container tijdens het transport is  
gebleven / 
 
Les carcasses ou la viande porcine provenant des carcasses ont été soumises à 
une température de maximum -25ºC (moins 25ºC)/-18 (moins 18°C) pendant une 
période continue de ……………… jours et le conteneur est équipé d’un 
thermographe qui permettra à l’inspecteur du port d’entrée de vérifier la température 
à laquelle le conteneur a été maintenu durant le transport. 
 
Date / Datum / Date :  
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Signature of the exporter / Handtekening van de exporteur / Signature de 
l’exportateur : 
 
Signature of the official inspector / Handtekening van de officiële inspecteur / 
Signature de l’inspecteur officiel : 
 
Official stamp / Officiële stempel / Cachet Officiel : 
 

 


