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Betreft : Newsflash 2018/03 - Producten van dierlijke oorsprong voor 
humane consumptie 

 

Chili 
 
 

 
De volgende aanpassingen worden aan de website aangebracht voor wat betreft de 
instructies voor uitvoer van voedingsmiddelen naar Chili: 

- de instructie IB.CL.Traces.01 van januari 2018 voor de uitvoer van 
collageen naar Chili vervangt de versie van september 2017 (bijlage 1); 

- de instructie IB.CL.Traces.02 van januari 2018 voor de uitvoer van gelatine 
naar Chili vervangt de versie van september 2017 (bijlage 2); 

- de instructie IB.CL.Traces.03 van januari 2018 voor de uitvoer van 
zuivelproducten naar Chili vervangt de versie van september 2017 (bijlage 3); 

- de instructie IB.CL.Traces.04 van januari 2018 voor de uitvoer van 
varkensvlees naar Chili vervangt de versie van september 2017 (bijlage 4); 

- de instructie IB.CL.Traces.05 van januari 2018 voor de uitvoer van 
varkensdarmen naar Chili vervangt de versie van september 2017 (bijlage 5); 

- de instructie IB.CL.Traces.06 van januari 2018 voor de uitvoer van 
samengestelde producten naar Chili vervangt de versie van september 2017 
(bijlage 6); 

- de instructie IB.CL.Traces.07 van januari 2018 voor de uitvoer van 
varkensvet naar Chili vervangt de versie van september 2017 (bijlage 7); 

- de instructie IB.CL.Traces.08 van januari 2018 voor de uitvoer van 
varkensvleesproducten naar Chili wordt toegevoegd (bijlage 8). 

 
Het Excel-bestand, dat ingevuld moet worden en toegevoegd aan een 
erkenningsaanvraag voor export naar Chili, is toegevoegd op de pagina’s van de 
website die betrekking hebben op de uitvoer van de bovenvermelde producten 
(bijlage 9). 
 
Het registratieformulier dat ingevuld moet worden en toegevoegd aan een 
erkenningsaanvraag voor export naar Chili, is toegevoegd op de pagina van de 
website die betrekking heeft op de uitvoer van varkensvleesproducten naar Chili 
(bijlage 10). 
 
Een link naar de Traces-website is toegevoegd op de pagina van de website die 
betrekking heeft op de uitvoer van varkensvleesproducten naar Chili. 
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