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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Pluimveevlees 0207  Namibië 
 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.AA.01.xx. Gezondheidscertificaat voor de export van 

pluimveevlees 
4 blz. 

 
 
De “xx” in de code van het certificaat verwijst naar de laatste versie van het 
algemene certificaat voor de uitvoer van pluimveevlees gepubliceerd op de 
website van het FAVV. 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Exportcertificaat: 
 
De uitvoer van pluimveevlees naar Namibië kan gebeuren aan de hand van het 
algemene certificaat voor pluimveevlees. 
 
 
Erkenning voor export naar Namibië: 
 
Een specifieke erkenning door de Namibische autoriteiten is niet nodig voor 
de export van pluimveevlees naar Namibië, daar Namibië geen gesloten lijst 
hanteert. 
De operator dient wel over een import permit afgeleverd door de Namibische 
overheid te beschikken 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden  
 
Op vraag van de Namibische overheid dient aan de volgende punten voldaan te 
worden. 
 

- Een kopie van de eerste bladzijde van het import permit moet aan het 
exportcertificaat toegevoegd worden. Deze kopie moet door de 
certificerende agent ondertekend en gestempeld zijn. 
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- Het permitnummer, boven op het import permit vermeld, moet op het 
certificaat vermeld worden in het vakje bestemd voor additionele 
verklaringen, onder het volgende formaat: “Permit No: XXXXXXXX”. 

 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden  
 
Voor de verklaringen van het certificaat: 
 
De instructie raadplegen voor het algemene certificaat voor pluimveevlees, die 
beschikbaar is op de website van het FAVV (Professionelen → Export naar 
derde landen → Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie). 
 
 
Voor de specifieke voorwaarden: 
 
De certificerende agent moet: 
 

- controleren dat de operator over een import permit beschikt; 
 

- het importnummer, vermeld op het importpermit, op het certificaat 
vermelden in het vakje bestemd voor additionele verklaringen; 
 

- een kopie van de eerste bladzijde van het import permit maken, deze 
ondertekenen, stempelen en aan het certificaat toevoegen. 


	II. Bilateraal certificaat

