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Betreft : Newsflash 2018/38 - Producten van dierlijke oorsprong voor humane 
consumptie 

 
 

Singapore 
 
 

 
De autoriteiten van Singapore hebben ons op de hoogte gebracht dat een embargo ingesteld 
werd voor wat betreft de export van varkensvlees en varkensvleesproducten, naar aanleiding 
van de recente vaststellingen van Afrikaanse varkenspest in België. 
 
Een uitzondering op dit embargo is van toepassing voor varkensvleesproducten die een 
hittebehandeling ondergaan hebben in overeenstemming met de richtlijnen van de OIE. 
 
Een bevestiging van de hittebehandeling die deze producten ondergaan hebben, moet daarom 
worden verstrekt onder de vorm van een additionele verklaring (zie bijlage) voor elke export van 
varkensvleesproducten naar Singapore. 
 
De additionele verklaring moet toegevoegd worden bij het certificaat SG.10.01.10.02: (vlees en 
vleesproducten) en is beschikbaar op de website van het FAVV op de volgende pagina: 
http://www.favv-
afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/singapore/vleesproducte
n/  
 
De operator dient het bewijs voor te leggen dat de varkensvleesproducten een hittebehandeling 
ondergaan hebben zoals vermeld wordt in de additionele verklaring (bijvoorbeeld door middel 
van het productieproces indien het de producent van het product betreft, of door middel van een 
verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke van het producerende bedrijf indien de operator 
zelf niet de producent van het product is). 
 
Deze additionele verklaring moet ondertekend en gestempeld worden door de certificerende 
dierenarts. De datum en het nummer van het veterinair certificaat moet duidelijk vermeld worden 
in de additionele verklaring. 
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