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Gezondheidscertificaat voor de export van voedingsmiddelen 
en andere producten 

 
 
1. Algemene voorschriften en verantwoordelijkheid voor de 

handel in voedingsmiddelen 
 
1.1. Algemene voorschriften voor de handel in voedingsmiddelen 
 
1.1.1. In de Gemeenschap ingevoerde voedingsmiddelen  
 

1.1.1.1. Artikel 11 van de Verordening 178/2002  
 
Voedingsmiddelen die in de Gemeenschap worden ingevoerd om er in de handel te 
worden gebracht, dienen te voldoen aan de toepasselijke voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving dan wel aan de voorschriften die door de Gemeenschap 
als ten minste gelijkwaardig daaraan zijn aangemerkt, of, ingeval er een specifieke 
overeenkomst tussen de Gemeenschap en het land van uitvoer bestaat, aan de 
voorschriften daarvan. 
 

1.1.1.2. Artikel 10 van de Verordening 852/2004 
 
De voor de hygiëne van ingevoerde voedingsmiddelen toepasselijke voorschriften 
van de levensmiddelenwetgeving, bedoeld in artikel 11 van de Verordening 
178/2002, omvatten ook de in de artikelen 3 tot en met 6 van deze verordening 
vastgestelde voorschriften. 
 
1.1.2. Uit de Gemeenschap uitgevoerde voedingsmiddelen  
 

1.1.2.1. Artikel 12 van de Verordening 178/2002 
 
1. Uit de Gemeenschap uitgevoerde of wederuitgevoerde voedingsmiddelen om 
in een derde land in de handel te worden gebracht, dienen te voldoen aan de 
toepasselijke voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, behoudens 
andersluidend verzoek van de autoriteiten van het land van invoer of andersluidende 
bepalingen in de wetgeving, voorschriften, normen, gedragscodes en eventuele 
andere wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen van het land van invoer. 
 
In andere omstandigheden, behalve wanneer de voedingsmiddelen schadelijk zijn 
voor de gezondheid, mogen voedingsmiddelen alleen uit de Gemeenschap 
uitgevoerd of wederuitgevoerd worden indien de bevoegde autoriteiten van het land 
van bestemming daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd, na volledig geïnformeerd 
te zijn over de redenen waarom en de omstandigheden waaronder de betrokken 
voedingsmiddelen in de Gemeenschap niet in de handel konden worden gebracht. 
 
2. Ingeval de bepalingen van een bilaterale overeenkomst tussen de 
Gemeenschap of een van haar lidstaten en een derde land van toepassing zijn, 
dienen uit de Gemeenschap of die lidstaat naar dat derde land uitgevoerde 
voedingsmiddelen met die bepalingen in overeenstemming te zijn. 
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1.1.2.2. Artikel 11 van de Verordening 852/2004 
 
De voor de hygiëne van uitgevoerde of wederuitgevoerde voedingsmiddelen 
toepasselijke voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, bedoeld in artikel 12 
van de Verordening 178/2002, omvatten ook de in de artikelen 3 tot en met 6 van 
deze verordening vastgestelde voorschriften. 
 
 
1.2. Verantwoordelijkheden (artikel 17, punt 1. van de Verordening 

178/2002) 
 
De exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen ervoor dat de 
voedingsmiddelen in alle stadia van de productie, verwerking en distributie in de 
bedrijven onder hun beheer voldoen aan de voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving die van toepassing zijn op hun bedrijvigheid en controleren 
of deze voorschriften metterdaad worden nageleefd. 
 
 
2. Certificatie  
 
2.1. Algemeen  
 
Wanneer officiële certificering vereist is, wordt ervoor gezorgd dat in toepassing van 
punt 2. van artikel 30 van de Verordening 882/2004: 

1. er een verband bestaat tussen het certificaat en de zending; 
2. de gegevens op het certificaat juist en authentiek zijn. 
 

Er dient tevens te worden voldaan aan de vereisten van de algemene 
certificatieprocedure voor export naar derde landen. 
 
2.2. Bankkredieten 
 
Hiervoor zal enkel een éénsluidend verklaarde kopie van het certificaat worden 
afgeleverd volgens de dienstinstructies. 
 
 
3. Interessante websites 
 
OIE (office international d’épizootie): http://www.oie.int 
 
Europese Unie: http://ec.europa.eu/ 
 
Codex Alimentarius: http://www.codexalimentarius.net 
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