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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Gelatine en collageen van 
varkens en runderen 
 

3503 
3504 
 

Brazilië 
 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.BR.03.01 
 

Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van gelatine 
en collageen van runderen en varkens 
 

5 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Exporterkenning voor Brazilië: 
 

 
Opgelet !!! 

Nieuwe erkenningsaanvragen voor de uitvoer van gelatine en collageen van 
varkens en runderen zullen niet worden behandeld door de Braziliaanse 

autoriteiten zolang België niet met gunstig resultaat werd onderworpen aan 
een systeemaudit door deze Braziliaanse autoriteiten.  

Momenteel is het dus niet nuttig om nieuwe erkenningsaanvragen voor 
uitvoer naar Brazilië in te dienen: Het FAVV zal hier geen gevolg aan 

geven.  
De operatoren die reeds op de lijst staan, kunnen daarentegen de 

productcategorieën waarvoor zij reeds erkend zijn blijven uitvoeren.  
 

 
De inrichting waar de uitgevoerde gelatine en/of collageen werd(en) vervaardigd, 
moeten op de gesloten lijst voorkomen van bedrijven die toegelaten zijn voor de 
uitvoer van gelatine of collageen naar Brazilië. Bovendien erkent Brazilië een 
operator enkel voor bepaalde specifieke soorten van producten waarvoor een 
aanvraag werd gedaan. Een inrichting die voorkomt op de gesloten lijst voor 
uitvoer naar Brazilië mag dus enkel gelatine of collageen uitvoeren indien die 
inrichting de specifieke erkenning gekregen heeft voor het soort product dat 
overeenstemt met het uitgevoerde product. 
 
In het geval van producten die vanuit een opslagbedrijf worden uitgevoerd, 
moet dit opslagbedrijf ook op de gesloten lijst staan. 
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De lijst met goedgekeurde Belgische inrichtingen kan worden geraadpleegd op 
de website van de Braziliaanse overheid. Een link naar deze site is beschikbaar 
via de FAVV-website. Op de Braziliaanse website: bij “País”, selecteer 
“BÉLGICA”, dan bij “Área”, selecteer “Carne”, en klik daarna op “Rélatorio”. 
 
Ieder productiebedrijf of opslagbedrijf dat wil worden opgenomen op de 
gesloten lijst van inrichtingen die erkend zijn voor de uitvoer van gelatine en/of 
collageen naar Brazilië moet een aanvraag voor exporterkenning naar Brazilië 
indienen bij zijn LCE, overeenkomstig wat beschreven staat in de Procedure 
exporterkenning (zie website van het FAVV – onder Algemene documenten voor 
export naar derde landen) en aan de hand van het juiste aanvraagformulier 
(EX.VTP.exporterkenning). Voor productie-inrichtingen moet(en) op deze 
aanvraag bovendien het type product(en) vermeld staan waarvoor de operator 
de erkenning wenst te verkrijgen. 
 
Het hoofdbestuur is belast met het versturen van de aanvraag voor erkenning 
naar de Braziliaanse autoriteiten.  
 
De Braziliaanse overheid behoudt zich het recht voor om de inrichtingen te 
inspecteren voorafgaand aan hun opname op de gesloten lijst. Het blijkt dat de 
wachttijd voor een inspectie zeer lang (meerdere jaren) kan duren. De kosten 
voor een dergelijk inspectiebezoek zijn ten laste van de operator die vraagt om 
op de gesloten lijst te worden opgenomen. 
 
De erkenning neemt aanvang na ontvangst van de brief van DG Controle waarin 
de opname op de gesloten lijst wordt bevestigd. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Registratie van de etiketten aangebracht op de uitgevoerde producten 
 
De operatoren die erkend zijn voor export naar Brazilië moeten de etiketten 
aangebracht op gelatine/collageen die ze naar Brazilië willen exporteren, laten 
registreren bij de Braziliaanse autoriteiten, voorafgaand aan de export van deze 
producten.  
 
De registratie van de etiketten verloopt voortaan exclusief via elektronische weg, 
via de applicatie PGA-SIGSIF. 
 
De registratie van de etiketten heeft een geldigheidsduur van 10 jaar en de 
registratieaanvraag moet worden hernieuwd wanneer die komt te vervallen. 
De operatoren die reeds etiketten hebben geregistreerd via het oude systeem 
zijn niet verplicht om die opnieuw te registreren indien de geldigheidsperiode 
ervan nog loopt. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#docgeneraux
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html
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Het is de verantwoordelijkheid van de operator om zijn etiketten te registreren 
overeenkomstig de Braziliaanse instructies. Het FAVV komt niet tussen in dit 
proces. De operator moet de schriftelijke sporen bewaren van alle stappen die 
in die zin worden ondernomen, alsook de bewijzen van validatie / aanvaarding 
in voorkomend geval. 
 
De producten mogen pas worden uitgevoerd wanneer de operator van de 
Braziliaanse autoriteiten en/of het computersysteem de bevestiging heeft 
ontvangen dat de etiketten wel degelijk geregistreerd zijn. 
Deze bevestiging moet bij de certificering worden voorgelegd. 
 
In het kader van de registratie van de etiketten maken de Braziliaanse 
autoriteiten een onderscheid tussen de zogenoemde “gereglementeerde” 
producten (producten waarvoor er een Braziliaanse standaard bestaat) en de 
producten die dit niet zijn.  

- Alle uitleg met betrekking tot de procedures voor toegang tot het systeem 
en registratie van de producten en etiketten zijn beschikbaar op de 
website van het MAPA. 

- Een tabel met de lijst van de zogenoemde “gereglementeerde” producten 
is beschikbaar op de website van het MAPA door de volgende link te 
volgen “Anexo V- tabela de Produtos Regulamentados”. 

 
A. Het product staat op de lijst van de “gereglementeerde” producten 

 
Dat betekent dat het product aan een bestaande Braziliaanse standaard 
beantwoordt. 
In dat geval volstaat een eenvoudige registratieprocedure. De aanvaarding en de 
validatie van de etiketten via het registratiesysteem verloopt onmiddellijk en 
automatisch. 
 
Er wordt aangeraden om het voor export bestemde product aan een reeds 
bestaande categorie in de tabel te koppelen, na zich ervan vergewist te hebben 
dat het product in kwestie wel degelijk aan de vermelde standaard beantwoordt. 
 
Het etiket zal later op willekeurige wijze door het MAPA kunnen worden 
gecontroleerd. Indien het dossier niet correct werd ingevuld, kan het etiket in dat 
geval door het MAPA worden afgewezen. 
 

B. Het product staat niet op de lijst van de “gereglementeerde producten” 
 
Dat betekent dat het product aan geen enkele bestaande Braziliaanse standaard 
beantwoordt. 
In dat geval is de onmiddellijke aanvaarding en validering van de etiketten niet 
van toepassing: het dossier wordt door de Braziliaanse autoriteiten 
geanalyseerd voordat het in voorkomend geval wordt goedgekeurd.  
 
 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/registro-de-produtos-rotulagem
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/registro-de-produtos-rotulagem
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/arquivos/copy_of_AnexoV.xls
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Diersoort van oorsprong en aard van de grondstoffen  
 
De operator die gelatine/collageen uitvoert, moet de nodige bewijsstukken 
kunnen voorleggen wat betreft:  

- de diersoort waarvan de gelatine/het collageen is afgeleid,  
- de aard van de grondstoffen waarvan de gelatine/ het collageen is afgeleid 

(huiden/beenderen). 
 
In het geval van gelatine/collageen waarvoor is aangegeven dat die afkomstig is 
van varkens, mogen de producten geen eiwitten van runderen bevatten.  
 
In het geval van gelatine/collageen waarvoor wordt aangegeven dat die werd 
afgeleid van huiden van runderen, zijn de producten enkel vervaardigd op basis 
van runderhuiden. 
 
Indien de operator die de gelatine/ het collageen uitvoert ook de operator is die 
de gelatine/het collageen produceert, dan moet hij de volgende bewijsstukken 
ter beschikking stellen: 

- de technische fiche van het uitgevoerde product,  
- het productieproces van de gelatine/ het collageen. 

 
Indien de operator die de gelatine/het collageen uitvoert niet degene is die de 
gelatine/het collageen produceert, dan moet hij de volgende bewijsstukken ter 
beschikking stellen: 

- indien de gelatine/het collageen wordt geproduceerd door een andere in 
België gevestigde operator: pre-attestatie afgeleverd door deze Belgische 
operator (zie punt VI. van deze instructie); 

- Indien de gelatine/het collageen wordt geproduceerd door een andere 
operator gevestigd in een andere Lidstaat (LS): pre-certificaat afgeleverd 
door de bevoegde autoriteit die het toezicht houdt op de operator die in 
deze LS is gevestigd (zie punt VI. van deze instructie). 

 
 
Productieproces 
 
In functie van de aard van de grondstoffen (huiden/beenderen), en ongeacht de 
diersoort, moet het volgende vervaardigingsproces worden vermeld:  
 
Voor gelatine/collageen afgeleid van huiden:  

- zuur- of alkalische behandeling met één of meerdere wasbeurten, 
- aanpassing van de pH, 
- extractie door verhitting, 
- zuivering, 
- filtratie, 
- sterilisatie. 

 
Voor gelatine/collageen afgeleid uit beenderen: 

- hogedrukreiniging (extractie van vetten), 
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- demineralisatie met zuur, 
- zuur- of alkalische behandeling, 
- filtratie, 
- sterilisatie bij een minimumtemperatuur van 138°C gedurende ten minste 

4 seconden. 
 
Indien de operator die de gelatine/ het collageen uitvoert ook degene is die de 
gelatine/het collageen produceert, dan moet hij de volgende bewijsstukken ter 
beschikking stellen: 

- de technische fiche van het uitgevoerde product, 
- het productieproces van de gelatine/het collageen. 

 
Indien de operator die de gelatine/het collageen uitvoert niet degene is die de 
gelatine/het collageen produceert, dan moet hij de volgende bewijsstukken ter 
beschikking stellen: 

- indien de gelatine/ het collageen wordt geproduceerd door een andere in 
België gevestigde operator: de pre-attestatie afgeleverd door deze 
Belgische operator (zie punt VI. van deze instructie); 

- indien de gelatine/het collageen wordt geproduceerd door een andere 
operator gevestigd in een andere LS: pre-certificaat afgeleverd door de 
bevoegde autoriteit die toezicht houdt op de operator die gevestigd is in 
deze LS (zie punt VI. van deze instructie).  

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Punt 1.9: de gegevens van de inrichting van waaruit de producten zullen 
worden uitgevoerd vermelden. 
 
Punt 1.23: dit heeft enkel betrekking op grondstoffen van dierlijke oorsprong. 
 
Punt 2.1: er moet worden nagegaan of de inrichting van waaruit de producten 
worden uitgevoerd wel degelijk opgenomen is op de gesloten lijst van 
inrichtingen die erkend zijn voor de uitvoer van gelatine en/of collageen naar 
Brazilië voor de categorie van producten die de inrichting wenst uit te voeren.  
De gesloten lijst kan worden geraadpleegd via de website van het FAVV. 
De andere voorwaarden kunnen worden geattesteerd op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punten 2.2 en 2.3: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese wetgeving. 
 
Punten 2.4 en 2.5: aard van de grondstoffen controleren (technische fiches / pre-
attestaties / pre-certificaten hiervoor raadplegen) en de verklaringen betreffende 
het productieproces ondertekenen, naargelang het geval, (zie punt IV. van deze 
instructie), op basis van: 

- bewijsstukken verstrekt door de operator-producent, EN/OF 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/inrichtingen/
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- pre-attestaties EN/ OF 
- pre-certificaten. 

Indien een van de punten niet van toepassing is, dient het niet geschrapt te 
worden. 
 
Punten 2.6 tot 2.9.: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese wetgeving. 
 
Punt 2.10: aangezien de bestralingsbehandeling aan verplichte etikettering is 
onderworpen in de Europese Unie, kan dit punt worden geattesteerd na de 
controle van het etiket. 
 
Punten 2.11 en 2.12: deze punten kunnen worden ondertekend na controle. 
 
Punt 3.1: de diersoort en de aard van de grondstoffen controleren (naargelang 
het geval de technische fiches / pre-attestaties / pre-certificaten hiervoor 
raadplegen – zie punt IV. van deze instructie). 

- De diersoort controleren om na te gaan of deze eis van toepassing is (het 
punt in zijn geheel schrappen indien dit niet het geval is). 

- Indien de eis van toepassing is,  
o de aard van de grondstoffen controleren om na te gaan welke 

vermelding (“van huiden” of “van beenderen”) moet worden 
geschrapt, 

o de diersoort en de aard van de grondstoffen controleren om na te 
gaan of er aan de eis is voldaan. 

 
Punt 3.2: de diersoort en de aard van de grondstoffen controleren (naargelang 
het geval de technische fiches / pre-attestaties / pre-certificaten hiervoor 
raadplegen – zie punt IV. van deze instructie). 

- De diersoort controleren om na te gaan of deze eis van toepassing is (het 
punt schrappen indien dit niet het geval is). 

- Indien de eis van toepassing is, de aard van de grondstoffen controleren 
om na te gaan of er aan de eis is voldaan. 

 
Punt 3.3: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- De diersoort en de aard van de grondstoffen controleren (naargelang het 
geval de technische fiches / pre-attestaties / pre-certificaten hiervoor 
raadplegen – zie punt IV. van deze instructie) om na te gaan of deze eis 
van toepassing is (het punt in zijn geheel schrappen indien dit niet het 
geval is). 

- Indien de eis van toepassing is, moet de volgende interpretatie worden 
toegepast: 

o het land van oorsprong is het land waar het product werd 
vervaardigd: zie hiervoor de erkenningsnummer op het product, 

o het land van herkomst is het land van waaruit het product wordt 
verzonden: België 

- De BSE-status van de verschillende landen kan worden geraadpleegd op 
de website van de OIE. 

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status/
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- De onderstaande tabel weergeeft welk punt moet worden geattesteerd 
rekening houdend met de status van het land of de landen van oorsprong 
en herkomst. De andere punten moeten worden geschrapt. 

 

 Status van het land van oorsprong 

Verwaarloosbaar 
risico 

Gecontroleerd of 
onbepaald risico 

 
Status van 

het land van 
herkomst 

Verwaarloosbaar 
risico 

 
3.3.1 

 
3.3.4 

Gecontroleerd of 
onbepaald risico 

 
3.3.3 

 
3.3.2 

 
- De voorwaarden met betrekking tot de certificering van punt 2.5 werden 

hierboven omschreven. 
- De voorwaarden met betrekking tot de verwijdering van gespecificeerd 

risicomateriaal en de verpakking en de opslag kunnen worden 
ondertekend op basis van de Europese wetgeving. 

 
 
 
VI. PRE-CERTIFICERING EN PRE-ATTESTATIE 
 
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende 
de pre-attestatie en pre-certificering (zie website van het FAVV, onder het 
hoofdstuk “Algemene documenten voor de export naar derde landen”) zijn van 
toepassing. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-certificering 
 
Het pre-certificaat dat is afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere 
LS moet de volgende verklaringen bevatten om te kunnen worden gebruikt voor 
de certificering voor Brazilië. 
 

 
1. The gelatin / collagen (1) is derived from 

- following animal species: ……………………………………….  
- following raw materials: hides and skins / bones(1). 

 
2. The raw materials were subjected to an acid or alkaline treatment, including one 
or more washes, followed by a pH adjustment. Gelatin/collagen was extracted by 
heating, followed by purification, filtration and sterilization. (1)(2) 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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3. The raw materials were subjected to pressure washing (fat extraction), acid 
demineralization, alkaline or acid treatment, filtration and sterilization at a minimum 
temperature of 138°C for a period of at least 4 seconds. (1)(3) 
 
4. The products do not contain proteins of bovine origin. (1)(4) 
 
5. The products are made only from bovine hides and skins. (1)(5) 
 
(1) keep as appropriate 
(2) to declare only for collagen/gelatin derived from hides and skins 
(3) to declare only for collagen/gelatin derived from bones 
(4) to declare only for collagen/gelatin from porcine origin 
(5) to declare only for collagen/gelatin from bovine origin and derived from hides and skins 

 

 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie m.b.t. 

- de diersoort waarvan de gelatine/het collageen is afgeleid (hetzij omdat hij 
deze producten zelf vervaardigt, hetzij in de vorm van een pre-attestatie 
afgeleverd door de Belgische operator, hetzij in de vorm van een pre-
attestatie afgeleverd door een Belgische operator stroomopwaarts in de 
keten, hetzij in de vorm van een pre-certificaat afgeleverd door de 
bevoegde overheid van een andere LS),  

- de aard van de grondstoffen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van 
de gelatine/het collageen (hetzij omdat hij deze producten zelf vervaardigt, 
hetzij in de vorm van een pre-attestatie afgeleverd door de Belgische 
operator, hetzij in de vorm van een pre-attestatie afgeleverd door een 
Belgische operator stroomopwaarts in de keten, hetzij in de vorm van een 
pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere LS), 

kan hij de gelatine / het collageen pre-attesteren voor Brazilië. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van 
de inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument. 
 

 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: BR. 
 
Diersoort waarvan de gelatine/het collageen werd afgeleid: ………………………  
Aard van de gebruikte grondstoffen: huiden / beenderen (1) 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
(1) schrappen wat niet past 

 

 


