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Betreft : Newsflash 2018/49 - Producten van dierlijke oorsprong voor 
humane consumptie 

 
 

Montenegro 
 
 

 
Na de melding van gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België 
hebben de Montenegrijnse autoriteiten een embargo op varkens en varkensvlees 
uit het besmette gebied ingesteld.  
 
De besmette zone wordt gedefinieerd als zone 1 en zone 2 zoals gedefinieerd in 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2014/709/ EU van de Commissie van 9 oktober 2014. 
 
 
Aanvullende garanties met betrekking tot de herkomst van de varkens waarvan het 
vlees afkomstig is en de locatie van het slachthuis en de erkende stroomafwaartse 
inrichtingen moeten worden toegevoegd in de vorm van een bijkomende verklaring 
aan het certificaat voor de uitvoer van vers varkensvlees naar Montenegro. 
 
 
Als gevolg hiervan worden de volgende wijzigingen aangebracht aan de website: 
 
• De additionele verklaring ME_Annex ASF_01 is toegevoegd (bijlage 1). 
 
Deze verklaring is beschikbaar op de FAVV-website op de volgende pagina: 
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/nietonderhandeldecertificaten/ 
onder de link naar het niet-onderhandelde certificaat voor de export van vers 
varkensvlees naar Montenegro. 
 
De exploitant moet de nodige bewijzen verstrekken zodat de verklaring kan 
onderschreven worden, namelijk: 
 
 
Herkomst van de varkens: 
 
Alleen varkens die buiten de besmette zone zijn geboren en getogen, komen in 
aanmerking voor productie van vlees bestemd voor Montenegro. De herkomst van 
de varkens moet door het slachthuis worden gecontroleerd op de VKI-documenten. 
Het voldoen aan deze eis inzake herkomst wordt verder in de keten doorgegeven 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument op basis van volgend 
model: 
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De doorstroming van deze informatie doorheen de productieketen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
De modaliteiten beschreven in de instructie inzake pre-certificatie / pre-attestatie zijn 
van toepassing (zie website FAVV, onder hoofdstuk “Algemene documenten voor 
export naar derde landen”). 
 
 
Herkomst van producten: 
 
Het slachthuis en alle daarna volgende erkende inrichtingen (uitsnijderij en koelhuis 
inbegrepen) moeten zich ook buiten het besmette gebied bevinden. De adressen van 
deze vestigingen moeten duidelijk op het certificaat vermeld worden. 
Een controle op basis van de traceerbaarheid van het product zal worden uitgevoerd 
bij certificering. 
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