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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Visserijproducten  0301 

0302 
0303 
0304 
0305 
0306 
0307 
0308 

0511 
1504 
1516 
1518 
1603 
1604 
1605 
2106 

Israël 

 
 
 
II. NIET ONDERHANDELD CERTIFICAAT 
 
Type certificaat Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.IL.NN.03.02 Veterinair gezondheidscertificaat voor uitvoer van 

visserijproducten voor humane consumptie naar 
Israël 

3 blz. 

 
Het hierboven vermelde certificaat is een model dat door de autoriteiten van het derde 
land van bestemming ter beschikking wordt gesteld. Het is aan de operator om zich er 
van te vergewissen of dit nog actueel is. Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor het blokkeren van een zending ten gevolge van het gebruik van een 
foutieve versie van het certificaat. 
 
Het is de Engelstalige versie die moet worden gebruikt voor certificering. Een 
Nederlandstalige versie wordt ter beschikking gesteld ter info. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Israël 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Israël is niet nodig voor de 
uitvoer van visserijproducten. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Garanties betreffende diergezondheid 
 
Het kan nodig zijn om garanties te moeten bieden betreffende diergezondheid. Dit zal 
afhangen van verschillende factoren, namelijk: 
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- de diersoorten aanwezig in de uitgevoerde zending, en hun gevoeligheid voor 
bepaalde ziekten, 

- de oorsprong van het product (wild / aquacultuur), 
- de staat van het product (vóór verzending gestripte vis, aquacultuurdieren die 

in porties worden verpakt voor de consument, enz…), 
- het type inrichting waarvoor de producten bestemd zijn. 

 
Voor wat betreft de aquatische diersoorten die gevoelig zijn voor een bepaalde ziekte: 
voor infectieuze zalmanemie, infectieuze hematopoïetische necrose, virale 
hemorragische septicemie, epizoötische hematopoïetische necrose, besmetting met 
het taura-syndroom-virus, besmetting met het yellow-head-virus: zie kolom 3 van 
Uitvoeringverordening (EU) 2018/1882; 
 
Voor wat betreft de vrijstellingen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de staat van het 
product of van zijn bestemming, zie nota (2) aan het einde van het certificaat. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of bepaalde garanties 
betreffende diergezondheid al dan niet moeten worden afgegeven, en dit te laten 
weten aan de certificerende agent. 

- De operator kan zijn importeur raadplegen hiervoor. 
- Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat 

bepaalde eisen geschrapt zijn in het certificaat wanneer deze uiteindelijk bleken 
afgeleverd te moeten worden. 

 
Eisen voor diersoorten afkomstig van de aquacultuur en gevoelig aan infectieuze 
zalmanemie, infectieuze hematopoïetische necrose, virale hemorragische septicemie, 
epizoötische hematopoïetische necrose, besmetting met het taura-syndroom-virus, 
besmetting met het yellow-head-virus 
 
Deze ziekten zijn aangifteplichtig volgens de Europese regelgeving. 
 
De operator legt de traceerbaarheid voor van de grondstoffen die gebruikt werden voor 
het vervaardigen van de visserijproducten / van de producten. 

- Voor visserijproducten vervaardigd in België van vissen / schaaldieren / 
tweekleppige weekdieren afkomstig van een andere lidstaat (LS), moet de 
operator tevens een pre-certificaat voorleggen dat is afgegeven door de 
bevoegde overheid van de LS waarvan de vissen / schaaldieren / tweekleppige 
weekdieren afkomstig zijn (zie punt VI. in deze instructie). 

- Voor visserijproducten vervaardigd in België van geïmporteerde vissen / 
schaaldieren / tweekleppige weekdieren, moet de operator tevens het 
importcertificaat van deze vissen / schaaldieren / tweekleppige weekdieren 
voorleggen. 

- Voor visserijproducten vervaardigd in een andere LS en uitgevoerd naar Israël 
vanuit België, moet de operator tevens een pre-certificaat voorleggen dat is 
afgegeven door de bevoegde overheid van de LS waar het product werd 
vervaardigd (zie punt VI van deze instructie). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1882&qid=1619449926123
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- Voor producten ingevoerd vanuit een derde land en nadien weer uitgevoerd 
naar Israël de operator tevens het importcertificaat van de producten 
voorleggen. 

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Men dient steeds rekening te houden met eventuele “notes” op het einde van het 
certificaat, die soms nog extra informatie / eisen bevatten. 
 
Punt II.1: dit punt kan worden ondertekend voor zover de inrichtingen waarin de 
visserijproducten werden behandeld, verwerkt en opgeslagen over de nodige 
erkenning beschikken. 
 
Punt II.2: het volgende moet in acht genomen worden. 

- Dit punt moet enkel ondertekend worden indien de aquatische dieren afkomstig 
zijn van de aquacultuur (zie informatie vermeld in kolom “Nature of commodity”). 
Indien de aquatische dieren niet van de aquacultuur afkomstig zijn, dan kan het 
punt in zijn geheel worden geschrapt. 

- Rekening houden met de uitzonderingen vermeld in de voetnoot (2) om na te 
gaan of het punt al dan niet moet worden ondertekend. 

 
Punten II.2.1 en II.2.2: deze punten kunnen worden ondertekend na controle. 

- Deze punten moeten altijd gecertificeerd worden indien de zending gevoelige 
diersoorten bevat (tenzij een van de uitzonderingen vermeld in voetnoot (2) van 
toepassing is).  

- Voor de gevoelige diersoorten, zie kolom 3 van Uitvoeringverordening (EU) 
2018/1882. 

- In geval van producten vervaardigd in België: 
o De operator legt de tracering van de grondstoffen voor. 
o Indien de grondstoffen afkomstig zijn van België, de sanitaire status van 

België voor de vermelde ziekten nagaan op de website van het FAVV. 
o Indien de grondstoffen afkomstig zijn van een andere LS, controleren of 

de nodige garanties (vrij zijn van het/de land/zone/compartiment van 
herkomst) gegeven worden door een pre-certificaat. 

o Indien de grondstoffen afkomstig zijn van een derde land, zich baseren 
op de garanties die worden gegeven op het importcertificaat om het punt 
te ondertekenen.  

- In geval van producten vervaardigd in een andere LS, controleren of de nodige 
garanties (vrij zijn van het/de land/zone/compartiment van herkomst) gegeven 
worden door een pre-certificaat. 

- In geval van producten vervaardigd werden in een derde land, zich baseren op 
de garanties die worden gegeven op het importcertificaat om het punt te 
ondertekenen. 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1882&qid=1619449926123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1882&qid=1619449926123
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/#vissen
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VI. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICERING 
 
De modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende pre-certificering 
/ pre-attestatie zijn van toepassing (zie onder het hoofdstuk “Algemene documenten 
voor de export naar derde landen”). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-certificering 
 
Het pre-certificaat dat afgeleverd is door de bevoegde overheid van een andere 
lidstaat moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden voor 
certificering van visserijproducten bestemd voor Israël. 
 
 
1. Product derived from the following species: …………………………………………. 
 
2. (1) The aquaculture animals or products thereof originate from a country / zone / 
compartment declared free from epizootic haemotopoietic necrosis (2), taura 
syndrome(2), yellowhead disease(2), viral heamorrhagic septicaemia (2), 
haemotopoietic necrosis(2), infectious salmon anaemia(2). 
 
 
(1) To certify only if the consignment contains species susceptible to the mentioned diseases 
(2) Keep as appropriate depending of susceptibility of species in consignment 
 

 

http://www.afsca.be/professionelen/export/

