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I.  Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN code Land 

Bloedproducten afkomstig 
van varkens bestemd voor 
diervoeding  

 

0511, 3502, 3504 Peru 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat  

   

EX.PFF.PE.01.01 

 

Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van bloedproducten van 

varkens bestemd voor diervoeding van België naar Peru 

5 p 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van bloedproducten van varkens bestemd voor 

diervoeding van België naar Peru 

 

1. Verklaring 6.1. vermeldt dat het bloed afkomstig moet zijn van dieren die zijn geboren en 

grootgebracht of legaal binnengebracht en geslacht in de Europese Unie (EU). Voor 

varkensbloed afkomstig van dieren die zijn geslacht in de EU, kan de verklaring ondertekend 

worden op basis van de erkenning van het in de EU gevestigde slachthuis en de EU 

wetgeving.   

De operator dient aan de certificerende agent een document voor te leggen met de naam, 

land en erkenningsnummer van de betrokken slachthuizen. De lijst van de erkende 

slachthuizen in de EU kan gevonden worden via de volgende website : http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionelen/levensmiddelen/inrichtingen/ 

 

2. Verklaring 6.2. vermeldt dat de dieren waarvan het bloed afkomstig is, moeten verbleven 

hebben in een land of regio vrij van mond- en klauwzeer, Afrikaanse varkenspest en klassieke 

varkenspest. 

 

Voor varkensbloed afkomstig van dieren die zijn geslacht in België :  

Het voldoen aan deze eis moet worden gecontroleerd door het slachthuis via controle van de 

locatiegegevens van het beslag op het VKI-document en de zoösanitaire toestand van het 

land van herkomst. Indien één van bovenvermelde ziekte voorkomt in het land van herkomst 

dient nagegaan te worden of de regio waarin het beslag gelegen is, vrij is van deze ziekte. Het 

slachthuis geeft de nodige informatie door aan het verwerkingsbedrijf dat de bloedproducten 

vervaardigt via een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt IV pre-attestatie). 

 

Voor varkensbloed afkomstig van dieren die niet in België geslacht zijn, dient de operator een  

pre-exportcertificaat voor te leggen dat verklaring 6.2. bevat. Het pre-exportcertificaat dient te 

zijn afgeleverd door de bevoegde overheid van de betrokken lidstaat voor het bloed waarvan 

de bloedproducten zijn afgeleid. 

 

3. De verklaring 6.3. kan ondertekend worden op basis van de erkenning van de producerende 

inrichting en de EU-wetgeving. 

 

4. Verklaring 6.4. vermeldt dat het product afkomstig moet zijn van dieren die verbleven in 

inrichtingen, die onder officieel toezicht stonden van de bevoegde overheid voor 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/levensmiddelen/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/levensmiddelen/inrichtingen/
https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard
https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard
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dierengezondheid en waar in de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het verkrijgen van 

het product er geen gevallen zijn geweest van mond- en klauwzeer, vesiculaire varkensziekte, 

klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest. 

 

Voor varkensbloed afkomstig van dieren die zijn geslacht in België :  

Het voldoen aan deze eis moet worden gecontroleerd door het slachthuis via controle van het 

VKI-document voor varkens afkomstig van een inrichting gevestigd in een EU-lidstaat. Er 

mogen gedurende de laatste 12 maanden geen ziektegevallen van bovenvermelde ziekten 

geweest zijn bij de betrokken varkenshouder(s). Het slachthuis geeft de nodige informatie 

door aan het bloed verwerkende bedrijf via een pre-attestatie op het handelsdocument (zie 

punt IV pre-attestatie). 

 

Voor varkensbloed afkomstig van dieren die niet zijn geslacht in België dient de operator een 

pre-exportcertificaat voor te leggen dat verklaring 6.4. bevat. Het pre-exportcertificaat dient te 

zijn afgeleverd door de bevoegde overheid van de betrokken lidstaat voor het bloed waarvan 

de bloedproducten zijn afgeleid.  

 

5. Verklaring 6.5. kan ondertekend worden op basis van de erkenning van de producent van de 

bloedproducten in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1069/2009 en de toelating van 

SENASA voor export van bloedproducten bestemd voor diervoeding naar Peru. De lijst met 

toegelaten bedrijven voor export van bloedproducten bestemd voor diervoeder wordt vermeld 

op de volgende website : http://www.senasa.gob.pe/senasa/lista-de-establecimientos-

avalados-por-el-peru-2/ 

 

6. Verklaring 6.6. vermeldt dat de dieren waarvan het varkensbloed afkomstig is gezond moeten 

zijn, een antemortem- en postmortemkeuring moeten ondergaan hebben en geschikt zijn voor 

menselijke consumptie. De operator dient aan de certificerende agent aan te tonen dat aan 

deze vereiste is voldaan, bv via 

 

- het handelsdocument of certificaat zoals bedoeld in artikel 8 van verordening (EG) N° 

853/2004 van het Europees parlement en de raad van 29 april 2004 houdende vaststelling 

van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong of 

- het handelsdocument zoals bedoeld in bijlage VIII, hoofdstuk III van verordening (EU) 

N°142/2001 waarin vermeld wordt dat het gebruikte bloed afkomstig is van categorie 3-

materiaal zoals beschreven in verordening (EG) nr. 1069/2009, artikel 10, punt a. 

 

Verklaring 6.6. vermeldt ook dat de betrokken slachthuizen voor varkens, naast varkens geen 

herkauwers mogen slachten. Voor varkens die in een Belgisch slachthuis geslacht zijn, dient 

de operator een lijst van de betrokken slachthuizen met erkenningsnummer, naam en adres 

en de diersoorten waarvoor het slachthuis erkend is voor te leggen.  

De erkende diersoorten voor Belgische slachthuizen worden vermeld in de lijsten “feedban” 

verordening (EG) nr. 999/2001 sectie A slachthuizen : bloed voor bloedproducten niet-

herkauwers op de website van het FAVV. 

 

Voor varkensbloed afkomstig van dieren die zijn geslacht in een andere EU-lidstaat dient de 

operator een pre-exportcertificaat voor te leggen met de verklaring dat het slachthuis waarin  

de dieren waarvan het varkensbloed afkomstig is geen herkauwers slachten. 

 

7. Verklaring 6.7. en 6.8 kunnen ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving en de 

Belgische wetgeving. 

 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/lista-de-establecimientos-avalados-por-el-peru-2/
http://www.senasa.gob.pe/senasa/lista-de-establecimientos-avalados-por-el-peru-2/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/productendierlijkeoorsprong/feedban/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/productendierlijkeoorsprong/feedban/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/productendierlijkeoorsprong/feedban/default.asp
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8. Verklaring 6.9. vermeldt dat op het etiket de naam van het product, het land van oorsprong, 

het erkenningsnummer van het verwerkingsbedrijf, de hoeveelheid, de productiedatum, de 

houdbaarheidsdatum en het nummer van de partij moeten staan. Op het etiket moet 

eveneens worden vermeld “PROHIBIDO SU USO EN RUMINANTES”. De verklaring kan 

worden ondertekend op basis van een kopie van de etiketten. 

 

9. Verklaring 6.10. zegt dat het bloedproduct dient verkregen te zijn door een 

sproeidroogsysteem bij een minimumtemperatuur van 180°C. De operator dient aan de 

certificerende agent een kopie van het productieproces voor te leggen die aantoont dat de 

producten op bovenvermelde manier verkregen zijn. 

 

10. De verklaring dat Salmonella afwezig is in 25 g product kan ondertekend worden op basis van 

de erkenning van het verwerkingsbedrijf overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 en 

de EU wetgeving. 

 

11. Verklaring 6.12. en 6.13. kunnen ondertekend worden op basis van een controle van de 

goederen bij de operator en de verzegeling van de zending 

 

12. Verklaring 6.14. kan ondertekend worden op basis van een verklaring van de Belgische 

operator. 

 

 

IV. Pre-attestatie door het slachthuis 

 

De pre-attestatie heeft betrekking op de verklaring 6.2. en 6.4. van het certificaat. Het voldoen aan 

deze eisen moet, indien het bloed afkomstig is van een Belgisch slachthuis door het slachthuis 

worden gecontroleerd aan de hand van het VKI-document.   

 

Verklaring 6.2.: Het voldoen aan deze eis moet worden gecontroleerd door het slachthuis via 

controle van de locatiegegevens van het beslag op het VKI-document en de  zoösanitaire 

toestand van het land van herkomst. Indien één van de vermelde ziekten (mond- en 

klauwzeer, Afrikaanse varkenspest en klassieke varkenspest) voorkomt in het land van 

herkomst dient nagegaan te worden of de regio waarin het beslag gelegen is, vrij is van deze 

ziekte.  

 

Verklaring 6.4.: Het voldoen aan deze eis moet worden gecontroleerd door het slachthuis via 

controle van het VKI-document voor varkens afkomstig van een inrichting gevestigd in een 

EU-lidstaat. Er mogen bij de betrokken varkenshouder gedurende de laatste 12 maanden 

geen gevallen van mond- en klauwzeer, vesiculaire varkensziekte, Afrikaanse varkenspest en 

klassieke varkenspest zijn vastgesteld. De varkenshouder geeft de nodige informatie door aan 

het slachthuis via het VKI-document. 

 

Het voldoen aan bovenstaande eisen moet stroomafwaarts in de voedselketen door het slachthuis 

gecommuniceerd worden aan het verwerkingsbedrijf dat de bloedproducten vervaardigt aan de hand 

van een pre-attestatie op het handelsdocument dat het bloed vergezelt tot aan het verwerkingsbedrijf. 

 
De VKI-eisen voor Peru zijn vermeld in het document “VKI exportvoorwaarden varkens Peru” 
 

Een pre-attestatie dient te gebeuren door de verantwoordelijke van het slachthuis door het 

aanbrengen van de volgende verklaring op het handelsdocument :  

https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard
https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/peru/bloedproducten/
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Het varkensbloed voldoet aan de eisen van : PERU  
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum + handtekening van de verantwoordelijke: 

 


