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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Eiproducten  0407, 0408 Argentinië 

 
 
 
II. II. BILATERAAL CERTIFICAAT  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.AR.05.01 Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 

eiproducten  
3 blz. 

 
 
 
III. III. ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Erkenning voor export naar Argentinië 
 
Inrichtingen die producten van dierlijke oorsprong wensen uit te voeren naar 
Argentinië moeten op voorhand door de Argentijnse overheid goedgekeurd zijn, 
inclusief opslagfaciliteiten. 
 
De lijst met inrichtingen goedgekeurd door de Argentijnse overheid (die ook de 
producten vermeldt waarvoor deze inrichtingen goedgekeurd zijn) is 
beschikbaar op de website van de Europese Commissie (klikken op de link naar 
het desbetreffende land en het relevante tabblad raadplegen in het Excel 
bestand). 
 
Een Belgische operator die wenst opgenomen te worden in de gesloten lijst van 
goedgekeurde bedrijven moet een exporterkenningsaanvraag indienen bij zijn 
LCE, overeenkomstig wat beschreven is in de procedure exporterkenning en aan 
de hand van het aanvraagformulier EX.VTP.exporterkenning. 
 
De LCE stuurt de aanvraag door naar het Hoofdbestuur na evaluatie van het 
dossier. Het hoofdbestuur (Cel Notificaties en Certificering van DG Controle) 
maakt deze aanvraag over aan de Argentijnse overheid, via de Europese 
vertegenwoordiging in Argentinië. De informatie moet in de vorm van een Excel 
tabel worden overgemaakt, overeenkomstig volgend model: 
 
Producto Nombre Dirección Nro. Registro 
Ovoproductos (naam van de 

inrichting) 
(adres van de 
inrichting) 

(erkennings - / 
toelatingnummer van 
de inrichting) 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/18282/node/18282_en
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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De Argentijnse overheid behoudt zich het recht een inrichting te inspecteren 
vooraleer deze op te nemen in de gesloten lijst. De eventuele kosten gelinkt aan 
een dergelijke inspectie zijn ten laste van de aanvragende operator. 
 
Een operator mag exporteren zodra hij opgenomen is in de gesloten lijst die 
toegankelijk is via bovenvermelde link. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Thermische behandeling van de eiproducten 
 
De eiproducten (of de eieren waarvan ze zijn afgeleid) moeten onderworpen zijn 
aan een thermische behandeling aanbevolen door de OIE voor de inactiviteit van 
de virussen verantwoordelijk voor aviaire influenza (AI) en de ziekte van 
Newcastle (NCD) of een ander type thermische behandeling die door de 
Argentijnse overheid is goedgekeurd. 
 
De thermische behandelingen die in aanmerking komen zijn beschreven in de 
Landelijke Code van de OIE (zie hieronder ter informatie, maar de Code – die via 
de vermelde links geraadpleegd kan worden – blijft de referentie): 
 

- in hoofdstuk 10.4, artikel 10.4.25 voor wat betreft AI 
 
 Kerntemperatuur 

van het product 
Blootstellings-

tijd 
heel ei 60°C 188 sec 
heeleimengsel 60°C 188 sec 

61,1°C 94 sec 
vloeibaar eiwit 55,6°C 870 sec 

56,7°C 232 sec 
gewoon of puur eigeel 60°C 288 sec 
eigeel in 10% zoutoplossing 62,2°C 138 sec 
gevriesdroogd eiwit 67°C 20 u 

54,4°C 50,4 u 
51, 7°C 73,2 u 

 
- in hoofdstuk 10.9, artikel 10.9.20 voor wat betreft NCD 

 
 Température au 

cœur du produit 
Durée 

d’exposition 
heel ei 55°C 2521 sec 

57°C 1596 sec 
59°C 674 sec 

vloeibaar eiwit 55°C 2278 sec 
57°C 986 sec 
59°C 301 sec 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_avian_influenza_viruses.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_nd.htm
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eigeel in 10% zoutoplossing 55°C 176 sec 
gevriesdroogd eiwit 57°C 50,4 u 

 
Bewijzen die toelaten na te gaan of er voldaan is aan deze eisen moeten worden 
voorgelegd door de operator en zijn afhankelijk van de aard van de gebruikte 
grondstoffen. 
 
Indien een operator een variant (wat betreft toegepaste blootstellingstijd en 
temperatuur) op de vermelde behandelingen wenst te laten goedkeuren door de 
Argentijnse overheid, dan moet hij het FAVV daarvan in kennis stellen en het 
wetenschappelijke documentatie overmaken waaruit blijkt dat deze variant 
doeltreffend is voor het inactiveren van de betrokken virussen. Indien het 
dossier als sluitend wordt beschouwd, stuurt het FAVV het ter goedkeuring door 
naar de Argentijnse overheid. De operator dient zich ervan bewust te zijn dat de 
evaluatieprocedure door de Argentijnse autoriteiten enige tijd in beslag kan 
nemen en dat derhalve met een zekere vertraging rekening moet worden 
gehouden alvorens tot uitvoer over te gaan. 
 

A. Operatoren die verse eieren in hun productieproces gebruiken 
 
Deze operatoren moeten kunnen aantonen welk type warmtebehandeling tijdens 
het productieproces is toegepast. 
 
Voor zover de operator kan garanderen welke thermische behandeling hij op de 
eiproducten heeft toegepast, kan hij deze informatie in de voedselketen 
meedelen door middel van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt 
VI van deze instructie). 
 

B. Operatoren die in België geproduceerde eiproducten in hun productieproces 
gebruiken  

 
Deze operatoren moeten beschikken over een pre-attestatie, afgegeven door de 
Belgische eiproductenfabrikant (zie punt VI van deze instructie). 
 
Deze operatoren kunnen de informatie verder stroomafwaarts doorgeven in de 
keten door middel van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI 
van deze instructie). 
 

C. Operatoren die in een andere lidstaat geproduceerde eiproducten in hun 
productieproces gebruiken of in een andere lidstaat geproduceerde eiproducten 
exporteren 

 
De naleving van de eisen inzake thermische behandeling kan door de operator 
erkend voor de productie van eiproducten van de andere lidstaat worden 
gegarandeerd aan de Belgische operator die deze producten gebruikt/verwerkt 
of uitvoert, door middel van een verklaring op het 
handelsdocument/leveringsnota/document op het briefhoofd van de inrichting. 
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Deze operatoren kunnen de informatie verder stroomafwaarts doorgeven in de 
keten door middel van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI 
van deze instructie). 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 

 
De Argentijnse autoriteiten eisen dat het certificaat wordt ondertekend door 

een officiële dierenarts. 
Zorg ervoor dat ten minste elke even bladzijde de datum, de plaats, de 

handtekening en het stempel van de officiële dierenarts bevat. 
 

 
Punt 2.1: deze verklaring kan ondertekend worden voor zover de productie -
inrichting en de opslaginrichting opgenomen zijn in de gesloten lijst van 
inrichtingen goedgekeurd door de Argentijnse overheid (te controleren op de 
website van de Europese Commissie : zie link in punt III van deze instructie). 
 
Punt 2.2: deze verklaring kan worden ondertekend nadat is nagegaan of aan de 
eisen inzake thermische behandeling is voldaan (zie punt IV van deze instructie). 
Deze informatie kan worden verstrekt door middel van een bewijs van 
thermische behandeling dat door de exploitant ter beschikking wordt gesteld 
(verklaring, vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het 
document met de hoofding van de inrichting, pre-attestatie(s) – zie punt IV van 
deze instructie voor de verschillende mogelijke situaties) 
 
Punt 2.3: Argentinië bevestigde dat zijn eisen in overeenstemming zijn met die 
van de Codex Alimentarius. De EU-wetgeving is eveneens in overeenstemming 
en dit artikel kan op deze basis worden ondertekend. 
 
Punt 2.4: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de EU-
regelgeving. 
 
Punt 2.5: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving en voor zover het etiket niet vermeldt dat de producten werden 
behandeld met ioniserende straling. 
 
Punt 2.6: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de 
verpakking en de vermeldingen (erkennings- / toelatingnummer van de 
producerende inrichting en etiket) daarop opgenomen. 
 
Punt 2.7: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de EU-
regelgeving. 
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VI. PRE-CERTIFICERING EN PRE-ATTESTATIE 
 
De algemene voorwaarden omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC met 
betrekking tot pre-attestatie en pre-certificering zijn van toepassing (zie website 
FAVV, onder het tabblad “Algemene documenten voor de export naar derde 
landen”). 
 
Zoals beschreven in punt IV van deze instructie, zijn uitgesloten van de 
verplichting tot pre-certificeringde eiproducten die worden vervaardigd door een 
operator erkend in een andere LS. Deze eieren of eiproducten mogen worden 
vergezeld van een vermelding afgeleverd door de operator in kwestie op het 
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van de 
inrichting, in plaats van pre-gecertificeerd te zijn. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een Belgische operator beschikt over de relevante informatie 
betreffende de thermische behandeling toegepast tijdens het productieproces 
van de eiproducten (hetzij op basis van het eigen productieproces, hetzij op 
basis de pre-attestaties afgeleverd door en Belgische operator, hetzij op basis 
van vermeldingen op het handelsdocument / de leveringsbon / het document 
met de hoofding van de inrichting afgeleverd door een erkende operator uit een 
andere LS), dan kan hij de eiproducten pre-attesteren voor Argentinië. 
 
Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het 
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 
 
De eiproducten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: AR. 
 
Thermische behandeling: …………….. °C gedurende …………… s / min / u  
 
Naam: 
Datum en stempel: 
 

 
 
Vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de 
hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS 
 
Een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met 
de hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een 
andere LS om het voldoen aan de eisen betreffende de toegepaste thermische 
behandeling te bevestigen is ontvankelijk, voor zover de operator erkend is voor 

http://www.favv-afsca.be/professionelen/export/
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de productie van eiproducten, overeenkomstig de van toepassing zijnde 
Europese regelgeving. 
 
De volgende vermelding moet op het handelsdocument dat / de leveringsbon die 
/ het document met de hoofding van de inrichting dat de eiproducten vergezeld 
aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn: 
 
 
Egg products submitted to heat treatment: ……….°C during ……….s/min/h (1) 

 

 
(1) Products only eligible for export to Argentina if applied heat treatment is sufficient to ensure 
inactivation of virus responsible for avian influenza AND Newcastle disease. See chapters 10.4 and 
10.9 of the Terrestrial Code of the OIE.  
 

 


