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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

 
Productomschrijving GN-Code Land 
Eetbare gelatine van 
varkensbeenderen 

3504 Argentinië 

 
 

II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.AR.02.01 Sanitair / veterinair certificaat voor de uitvoer 

van eetbare gelatine van varkensbeenderen naar 
de Republiek Argentinië 

4 blz. 

   

III. ERKENNINGSAANVRAAG VOOR DE EXPORT  
 
Argentinië hanteert een gesloten lijst voor inrichtingen die producten van 
dierlijke oorsprong naar Argentinië wensen te exporteren.  
 
Aanvragen voor export naar Argentinië 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 
zorgt voor het afhandelen van de erkenningsaanvraag. De erkenning gaat in na 
ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het hoofdbestuur. 
 

IV. CERTIFICATIEVOORWAARDEN SPECIFIEK VOOR EX.VTP.AR.02.01 
 
Punt 3.7. 
Hier kan het identificatiemerk ingevuld worden. 
 
Punt 6.1.2. 
De inrichting dient opgenomen te zijn in de gesloten lijst van inrichtingen 
erkend voor de export naar Argentinië. 
 
 
 
 

http://www.favv.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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Punt 6.2.2. 
Dit kan gecertificeerd worden op basis van de voorwaarden waaraan rauwe 
materialen moeten voldoen die beschreven staan in Verordening 853/2004 
(Sectie XIV, Hoofdstuk 1). 
 
Punt 6.3.5. 
De producten of de grondstoffen waaruit ze zijn afgeleid moeten in 
overeenstemming zijn met een programma voor residucontrole en hygiëne 
van voeding dat door SENASA wordt beschouwd als gelijkwaardig aan dat 
van de Republiek Argentinië. 
 
De operator moet hiervoor volgende verklaring afleggen: 
 
Ik ondergetekende, …………………………. (naam + functie binnen het 
exporterend bedrijf), verklaar dat de parameters vermeld in de onderstaande 
tabel de parameters zijn, waaraan de te exporteren producten moeten voldoen, 
conform de Argentijnse regelgeving, en dat de vermelde normen van 
toepassing zijn conform dezelfde regelgeving. 
 
waaraan een tabel toegevoegd is, die de parameters en bijhorende normen, 
waaraan de te exporteren producten moeten voldoen conform de Argentijnse 
regelgeving vergeleken met de parameters en bijhorende normen waaraan de 
producten moeten voldoen conform de Europese regelgeving. De operator kan 
zich bijvoorbeeld tot zijn importeur richten om de noodzakelijke informatie te 
bekomen. 
 
Op basis van deze tabel dienen zendingen geanalyseerd te worden voor 
parameters waar de Argentijnse norm strikter is dan de Europese norm en voor 
parameters waar er wel een Argentijnse norm is, maar geen Europese norm. 
 
De verklaring op het certificaat kan worden afgegeven op basis van: 

- de resultaten van het controleplan voor wat betreft de Argentijnse eisen 
die gelijkaardig zijn aan de eisen vermeld in de Europese regelgeving (op 
het vlak van de parameter en de norm); 

- de resultaten van analysen op zending voor wat betreft Argentijnse eisen 
die strikter zijn dan de eisen vermeld in de Europese regelgeving (op het 
vlak van de parameter of de norm). 

 
************* 
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