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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Gelatine en collageen van 
varkens en runderen 
 

3503 
3504 
 

Ecuador 
 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.EC.01.01 
 

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

3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor uitvoer naar Ecuador 
 
Een specifieke erkenning bij de bevoegde autoriteiten van Ecuador is niet vereist 
voor de uitvoer van gelatine en collageen van runderen en varkens. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Diersoort van oorsprong en aard van de grondstoffen 
 
De operator die gelatine/collageen uitvoert, moet de nodige bewijsstukken 
kunnen voorleggen voor wat betreft:  

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

(uitsluitend huiden en vellen). 
 
Indien de inrichting die de gelatine/ het collageen uitvoert ook de inrichting is 
die de gelatine/het collageen produceert, dan moet de operator 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: 
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- indien de gelatine/het collageen wordt geproduceerd door een andere in 
België gevestigde operator: pre-attestatie afgeleverd door deze Belgische 
operator (zie verder) ; 

- 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 toezicht houdt op de operator die 
gevestigd is in een andere LS (zie verder). 

 
 
Vervaardigingsproces 
 
De Ecuadoraanse autoriteiten vragen een beschrijving van de behandelingen die 
het product heeft ondergaan tijdens het vervaardigingsproces (bijvoorbeeld: 
warmtebehandelingen, demineralisatiebehandeling, filtratie, enz.). Deze 
behandelingen moeten in chronologische volgorde worden beschreven en 
worden vermeld in het voorziene vak in punt 2.6 in het Spaans en in de taal van 
de Belgische operator. 
 
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 verder); 

- 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 toezicht houdt op de operator die 
gevestigd is in een andere LS (zie verder). 

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Punt 1.23: het erkenningsnummer vermelden zoals dit op het 
identificatiemerkteken van het uit te voeren product staat. 
 
Punt 1.9: de gegevens vermelden van de inrichting van waaruit de producten 
zullen worden uitgevoerd. 
 
Punt 2.1: deze verklaring kan, al naargelang het geval, worden gecertificeerd (zie 
punt IV van deze instructie)  

- op basis van de bewijsstukken verstrekt door de operator-producent, OF 
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- op basis van de pre-attestatie vermeld in punt VI. van deze instructie, OF 
- op basis van het pre-certificaat vermeld in punt VI. van deze instructie. 

 
Punten 2.2 tot en met 2.5: deze punten kunnen worden ondertekend op basis 
van de Europese wetgeving. Punt 2.2 moet worden geschrapt indien de 
grondstoffen niet afkomstig zijn van runderen. 
 
Punt 2.6: de opeenvolgende behandelingen die het product heeft ondergaan 
tijdens het vervaardigingsproces moeten worden beschreven in het daarvoor 
voorziene vak (zie punt IV. van deze instructie). 
 
Deze verklaring kan, al naargelang het geval, worden gecertificeerd (zie punt IV 
van deze instructie)  

- op basis van de bewijsstukken verstrekt door de operator-producent, OF 
- op basis van de pre-attestatie vermeld in punt VI. van deze instructie, OF 
- op basis van het pre-certificaat vermeld in punt VI. van deze instructie. 

 
Punt 2.7: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese wetgeving 
 
 
 
VI. PRE-ATETSATTIE EN PRE-CERTIFICERING 
 
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 
tabblad “Algemene documenten voor de export naar derde landen”) zijn van 
toepassing. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
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 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 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 en het collageen voor Ecuador pre-attesteren. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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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: EC.  
 
Diersoort van oorsprong: ……………………… 
Behandelingen die het product heeft ondergaan tijdens het vervaardigingsproces: 
……………………………………………………………………………………………  
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 
 
Pre-certificering 
 
Het pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat moet de volgende verklaringen bevatten om te kunnen worden gebruikt 
voor de certificering van gelatine / collageen bestemd voor Ecuador. 
 
 
1. The gelatin / collagen (1)  

- has been obtained from animals from the following species: ………………… 
has been obtained exclusively from hides and skin. 

 
2. The product has been submitted to the following treatments during its 
manufacturing process : ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 
(1) delete as appropriate 
 

 


