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Betreft : Newsflash 2021/07 - Producten van dierlijke oorsprong voor 
humane consumptie 

 
Japan 
 
 
 
De autoriteiten van Japan (MAFF) hebben een embargo ingesteld voor wat betreft 
de export van pluimveevlees en pluimveevleesproducten afkomstig uit België, 
naar aanleiding van de recente vaststellingen van vogelgriep in België. 
 
 
Pluimveevleesproducten, die zijn verpakt tot 27 oktober 2020, kunnen echter nog 
steeds worden geëxporteerd naar Japan met het certificaat EX.VTP.JP.03.01. 
Certificering van deze producten moet worden uitgevoerd rekening houdend met 
volgende instructies: 
 

- een handmatige correctie (stempel en initialen) aanbrengen in rubriek 4.4 
van het certificaat: de volledige tekst moet in alle drie talen door middel 
van een dubbele doorhaling worden geschrapt; 

 
- "Date(s) of packaging: …….." (datum (data) van verpakking) toevoegen bij 

punt 2.2.7 van het certificaat: dit kan getypt worden of met de hand 
geschreven worden (de marge van het certificaat kan gebruikt worden om 
deze informatie toe te voegen); 
 

- elke geschrapte of toegevoegde deel bevestigen op het certificaat door het 
aanbrengen van de stempel en de handtekening van de certificerende 
dierenarts ter hoogte van deze schrapping / toevoeging. 

 
 
Naast de hierboven vermelde instructies heeft het MAFF de exporteurs en/of 
importeurs ook aangeraden individueel contact op te nemen met het betrokken 
bureau voor de quarantaine van dieren in Japan om de inhoud van de 
gezondheidscertificaten te bevestigen. 
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Onze opdracht is te waken  
over de veiligheid  van de 

voedselketen en de kwaliteit 
van ons voedsel, ter 
bescherming van de 

gezondheid van  
mens, dier en plant. 

Federaal Agentschap  
voor de Veiligheid  

van de Voedselketen
  

Controlebeleid 
Internationale zaken 
   

AC - Kruidtuin 
Food Safety Center 

Kruidtuinlaan 55 
B-1000 Brussel 

Tel. : +32 2 211 82 11 
 

S4.pccb@favv.be 
www.favv.be 

ON 0267.387.230 

http://www.favv.be/
http://www.favv.be/

	Japan
	Japan

