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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Vleesproducten 1601 

1602 
Israël 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
EX.VTP.IL.02.01 Veterinair gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 

vleesproducten van België naar Israël 
6 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Israël 
 
De slachthuizen waar de dieren waarvan de vleesproducten zijn afgeleid, 
werden geslacht, moeten voorkomen op de Israëlische lijst met erkende 
slachthuizen (Excel file). 
Israël aanvaardt enkel zendingen van bedrijven die opgenomen zijn op de lijst 
“Approved EU food establishments”.  
 
De bedrijven die vleesproducten willen exporteren naar Israël moeten contact 
opnemen met een lokale Israëlische importeur. De bedrijven moeten de 
importeur alle documenten overmaken die nodig zijn om te mogen exporteren 
naar IL. De importeur zal de gegevens overhandigen aan de bevoegde overheid 
van IL via de daartoe voorziene webapplicatie. Enkel via deze weg zal de 
Israëlische overheid de aanvragen behandelen. Het FAVV komt niet tussen in 
dit proces. 
 
De Israëlische bevoegde overheid raadt aan om bij een eerste zending het 
voorlopig certificaat dat de goederen zou moeten vergezellen, over te maken 
via de importeur aan de Israëlische bevoegde dienst.  
 
 
 

https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport%20export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspx
https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport%20export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspx
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
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IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Herkomst van de producten / grondstoffen / dieren 
 

A. Vleesproducten op basis van pluimveevlees 
 
De vleesproducten op basis van pluimveevlees vervaardigd in andere lidstaten of 
vervaardigd met grondstoffen afkomstig uit andere lidstaten mogen uitgevoerd 
worden naar Israël voor zover ze vergezeld zijn met bewijsstukken die de 
verificatie toelaten dat ze voldoen aan de door Israël gestelde eisen. 
 
De vleesproducten of de grondstoffen moeten dus vergezeld zijn van een pre-
certificaat waarin staat dat aan de verschillende van toepassing zijnde sanitaire 
eisen wordt voldaan (zie punt VI. van deze instructie). 
 
Stroomafwaarts in de keten, kan het voldoen aan deze eis gegarandeerd worden 
door een Belgische operator, door middel van een pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 

B. Vleesproducten op basis van rundsvlees, schapenvlees en/of geitenvlees 
 
De vleesproducten op basis van rundsvlees, schapenvlees en/of geitenvlees 
moeten vervaardigd zijn uit vlees afkomstig van dieren geslacht in België.  
 
Dit wordt geverifieerd op het moment van certificering (cf. kanalisatie, zie verder). 
 
 
Sanitair statuut van de bedrijven / zones / landen van herkomst van de dieren 
waaruit de vleesproducten vervaardigd worden 
 

A. Vleesproducten op basis van pluimveevlees 
 
De vleesproducten op basis van pluimveevlees moeten noodzakelijkerwijs 
vervaardigd worden van dieren afkomstig van bedrijven die niet onderworpen zijn 
aan sanitaire beheersmaatregelen voor pluimveeziekten en die niet gesitueerd 
zijn in afgebakende zones voor AI of NCD uitbraken. 

- Indien de vleesproducten vervaardigd zijn in België uit pluimvee geslacht in 
België, dan wordt deze verklaring verzekerd door de wetgeving voor 
pluimvee afkomstig uit andere lidstaten en kan gegarandeerd worden na 
controle van de dierziektestatus van België inzake NCD en AI op het 
moment van de slachting voor pluimvee afkomstig uit België. 

o Indien België vrij is, dan is het punt verzekerd; 
o Indien België niet vrij is, moet de operator zelf de tracering 

aanleveren tot de bedrijven van herkomst van de dieren, en moet hij 
zicht ervan verzekeren dat deze niet gesitueerd zijn in een dergelijke 
zone.  

- Indien de vleesproducten vervaardigd worden in België uit vlees afkomstig 
uit een andere lidstaat dan is deze verklaring verzekerd door de wetgeving 
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die geen intracommunautaire uitwisseling toelaat van vlees afkomstig van 
bedrijven onderworpen aan sanitaire beheersmaatregelen of gesitueerd 
zijn in een afgebakende zone naar aanleiding van AI of NCD uitbraken. 

- Indien de vleesproducten vervaardigd zijn in een andere lidstaat dan moet 
de operator beschikken over een pre-certificaat afgeleverd door de 
bevoegde overheid van deze lidstaat voor de genoemde vleesproducten 
(zie punt VI. in deze instructie) aangezien deze sanitaire eis verder gaat 
dan de Europese wetgeving die geen verbod oplegt op het gebruik van 
vlees dat afkomstig is uit zones met AI of NCD in de productie van 
vleesproducten voor zover deze laatste een specifieke hittebehandeling 
ondergaan.  
Het voldoen aan deze vereiste kan gegarandeerd worden door de 
Belgische operator als die beschikt over een pre-certificaat of een pre-
attestatie op het handelsdocument stroomafwaarts in de keten (zie punt VI. 
in deze instructie). 

 
B. Vleesproducten op basis van rundsvlees, schapenvlees en/of geitenvlees 

 
De vleesproducten op basis van rundsvlees, schapenvlees of geitenvlees moeten 
vervaardigd worden uit dieren die afkomstig zijn van: 

- Een lidstaat met een verwaarloosbaar risico of risico onder controle voor 
wat betreft boviene (BSE) of oviene (OSE) spongiforme encephalitis, 
volgens de classificatie van de OIE. 

- Bedrijven die vrij zijn van brucellose gedurende ten minste 6 weken. 
 
Voor wat BSE/OSE betreft:  

- De OIE definieert geen statuut voor OSE. De controles in het kader van de 
certificatie beperken zich daarom tot BSE.  

- Het land van herkomst van de runderen / schapen / geiten moet 
gecommuniceerd worden doorheen de hele productieketen door middel 
van de pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze 
instructie), opdat men zou kunnen controleren op het moment van 
certificeren dat aan de vereiste is voldaan. 

 
Voor wat brucellose betreft: 

- Indien het vlees afkomstig is van runderen / schapen / geiten uit een 
andere lidstaat, dan is de vereiste verzekerd door het intracommunautair 
certificaat die de dieren vergezeld. 

- Indien het vlees afkomstig is van runderen / schapen / geiten uit België, 
dan moet men het dierziektestatuut van België nagaan voor brucellose:  

o Indien het laatste geval dateert van meer dan 42 dagen voor de 
slachtdatum, dan is het punt verzekerd; 

o Indien het laatste geval dateert van minder dan 42 dagen voor de 
slachtdatum, dan moet de operator zelf de retracering aanleveren 
van de bedrijven van herkomst van de dieren, en zich ervan 
verzekeren dat deze vrij zijn gedurende minstens 42 dagen (statuut 
B3 of B4). 
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Het sanitair statuut van het slachthuis vanwaar het vlees afkomstig is waaruit de 
vleesproducten vervaardigd worden 
 

A. Vleesproducten op basis van pluimveevlees 
 
Het pluimvee mag niet geslacht worden in een slachthuis dat gesitueerd is in een 
afgebakende zone in het kader van AI of NCD. 

- Indien de vleesproducten vervaardigd werden uit vlees vanuit België, kan 
de eis verzekerd worden na controle van het dierziektestatuut van België 
voor wat betreft NCD en AI op het moment van slachting van het pluimvee 
afkomstig uit België. 

o Indien België vrij was tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de 
slacht, dan is het punt verzekerd. 

o Indien België niet vrij was, dan moet men nagaan of het slachthuis 
gelegen is in een dergelijke afgebakende zone. 

- Indien de vleesproducten vervaardigd werden uit vlees vanuit een andere 
lidstaat, dan moet het vlees vergezeld zijn van een pre-certificaat 
afgeleverd door de bevoegde autoriteit van deze lidstaat waarin wordt 
bevestigd dat aan de vereiste wordt voldaan (zie punt VI. van deze 
instructie).  
Het voldoen aan deze vereiste kan gegarandeerd worden door de 
Belgische operator als die beschikt over een pre-certificaat of een pre-
attestatie op het handelsdocument stroomafwaarts in de keten (zie punt VI. 
in deze instructie). 

 
B. Vleesproducten op basis van rundsvlees, schapenvlees en/of geitenvlees 

 
Geen specifieke voorwaarden. 
 
 
Slachtleeftijd van de dieren 
 

A. Vleesproducten op basis van pluimveevlees 
 
Geen specifieke voorwaarden. 
 

B. Vleesproducten op basis van rundsvlees, schapenvlees en/of geitenvlees 
 
De vleesproducten op basis van rundsvlees, schapenvlees en/of geitenvlees 
mogen uitsluitend geproduceerd worden uit vlees van dieren die bij het slachten 
minder dan 30 maanden oud zijn. 
 
De leeftijd van de dieren moet gecontroleerd worden op het niveau van het 
slachthuis. Het voldoen aan deze vereiste kan gegarandeerd worden door de 
Belgische operator als die beschikt over een pre-certificaat of een pre-attestatie 
op het handelsdocument stroomafwaarts in de keten (zie punt VI. in deze 
instructie). 
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Kanalisatie 
 
De producten moeten op elk moment tijdens het productieproces zich bevinden in 
een bedrijf dat opgenomen is in de lijst met EU erkende inrichtingen (zie punt III. 
“Algemene voorwaarden – Erkenning voor export naar Israël” in deze 
instructie).  
 
Daarenboven moeten de productiebedrijven (slachthuis, uitsnijderij, 
verwerkingsbedrijf) en de opslagbedrijven vermeld worden op het certificaat  
 

A. Vleesproducten op basis van pluimveevlees 
 
De bedrijven vermeld op het certificaat moeten 

- hetzij opgenomen zijn in de lijst met bedrijven erkend voor de uitvoer van 
vleesproducten naar Israël (zie punt III. “Algemene voorwaarden – 
Erkenning voor export naar Israël” van deze instructie). De bedrijven in 
de productieketen mogen zich enkel bevoorraden bij slachthuizen en 
bedrijven die zich bevinden op de lijst met IL en EU goedgekeurde 
inrichtingen; 

- hetzij gedekt zijn door een pre-certificaat dat verklaard dat deze bedrijven 
erkend zijn door de bevoegde Israëlische autoriteiten (zie punt VII. van deze 
instructie), wanneer een stap van of alle stappen van het productieproces 
plaats had/hadden in een andere lidstaat. 

 
B. Vleesproducten op basis van rundsvlees, schapenvlees en/of geitenvlees 

 
De dieren moeten geslacht zijn in een Belgisch slachthuis. 
De bedrijven vermeld op het certificaat moeten allemaal opgenomen zijn in de lijst 
met bedrijven erkend voor de uitvoer van vleesproducten naar Israël (zie punt III 
“Algemene voorwaarden – Erkenning voor export naar Israël” van deze instructie). 
De bedrijven in de productieketen mogen zich enkel bevoorraden bij 
slachthuizen en bedrijven die zich bevinden op de lijst met IL en EU 
goedgekeurde inrichtingen. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Elke pagina van het certificaat dient voorzien te zijn van de ronde stempel, de datum 
en de handtekening van de certificerende dierenarts. 
 
Punt 1.9: hier dient men de naam en het adres van de verzendingsinrichting in te 
vullen. 
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Punt 1.23: de operator dient de nodige bewijzen aan te reiken betreffende de 
erkenning van het slachthuis door IL. De overige bedrijven dienen vermeld te 
zijn op de EU-lijst met erkende inrichtingen. 
 
Punten 2.1.1 tot 2.1.8: deze punten kunnen getekend worden op basis van de 
Europese wetgeving.  
 
Punt 2.2: de diergezondheidsverklaring is opgebouwd uit twee onderdelen. Een 
eerste luik (punt 2.2.1) is van toepassing voor pluimveevleesproducten. Het tweede 
luik (punt 2.2.2) is van toepassing voor vleesproducten afkomstig van runderen, 
schapen en/of geiten. Indien een van de punten niet van toepassing is (omwille van 
de natuur van de uit te voeren producten), dan mag dit punt geschrapt worden.  
 
Punten 2.2.1.1 en 2.2.1.2: de producten worden verzonden vanuit België: de 
dierziektestatus van België dient te worden gecontroleerd op de website van het 
FAVV. 
 
Punt 2.2.1.3.: deze verklaring kan ondertekend worden in functie van het land waarin 
de vleesproducten zijn vervaardigd, na controle van de dierziektestatus van België of 
op basis van de wetgeving of op basis van een pre-certificaat of een pre-attestatie 
(zie punt IV. van deze instructie voor de details van de verschillende mogelijke 
situaties). 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de traceerbaarheid van de 
producten en de grondstoffen ter beschikking te stellen indien dit nodig is. 
 
Punt 2.2.1.4: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de wetgeving. 
 
Punt 2.2.1.5: deze verklaring kan worden ondertekend in functie van het land waarin 
het slachthuis zich bevindt waar het vlees werd verkregen dat als grondstof gebruikt 
wordt voor de vervaardiging van de vleesproducten, na controle van de 
dierziektestatus van België of op basis van de wetgeving of op basis van een pre-
certificaat of een pre-attestatie (zie punt IV. van deze instructie voor de details van de 
verschillende mogelijke situaties).  
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de traceerbaarheid van de 
producten en de grondstoffen ter beschikking te stellen wanneer dit nodig is.  
 
Punt 2.2.1.6 en 2.2.1.7: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van 
de wetgeving. 
 
Punt 2.2.2.1 en 2.2.2.2: de producten worden verzonden vanuit België: het is het 
BSE-statuut en de dierziektestatus voor mond-en-klauwzeer en runderpest van 
België die moet gecontroleerd worden op de website van het FAVV  
 
Punt 2.2.2.3: deze verklaring kan worden ondertekend in functie van het land van 
herkomst van de dieren waar het vlees van werd verkregen dat als grondstof gebruikt 
wordt voor de vervaardiging van de vleesproducten, na controle van de 
dierziektestatus van België of op basis van de wetgeving of op basis van een pre-

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/
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certificaat of een pre-attestatie (zie punt IV. van deze instructie voor de details van de 
verschillende mogelijke situaties). 
 
Punt 2.2.2.4: deze verklaringen kunnen ondertekend worden 

- (a): na verificatie van het sanitair statuut voor BSE van de vermelde landen op 
de pre-attestaties die het vlees gebruikt als grondstof vergezellen op de 
website van de OIE  

- (b): op basis van de Europese wetgeving. 
- (c): op basis van de pre-attestaties die het vlees vergezellen dat als grondstof 

wordt gebruikt. 
- (d): op basis van de wetgeving. 
- (e): op basis van de wetgeving. 

 
Punt 2.2.2.5: deze verklaringen kunnen worden ondertekend: 

- (a): op basis van de wetgeving. 
- (b): op basis van de pre-attestatie. 

 
Punt 2.3: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de wetgeving. 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICERING 
 
De modaliteiten omschreven in de instructie betreffende pre-certificering / pre-
attestatie zijn van toepassing (zie website FAVV, onder het tabblad “Algemene 
documenten voor de export naar derde landen”).  
 
Het doorgeven van deze informatie langs de productieketen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
Pre-attestatie 
 
Wanneer een operator beschikt over pertinente informatie met betrekking tot:  

- de exporterkenning naar Israël van inrichtingen uit het productieproces van het 
vlees / de vleesproducten (hetzij als gevolg van een eigen controle, hetzij op 
basis van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde autoriteit van een 
andere lidstaat – voor pluimveevlees en vleesproducten op basis van 
pluimveevlees) (zie punt “III. Algemene voorwaarden – Erkenning voor 
export naar Israël” in deze instructie), 

- het land van herkomst van de runderen / schapen / geiten waarvan het vlees / 
de vleesproducten afkomstig zijn (hetzij als gevolg van een eigen controle, 
hetzij op basis van een pre-attestatie afgeleverd door een Belgische operator 
stroomopwaarts in de keten), 

- de leeftijd van de runderen / schapen / geiten waarvan het vlees / de 
vleesproducten afkomstig zijn (hetzij door eigen controle, hetzij op basis van 
een pre-attestatie afgeleverd door een Belgische operator stroomopwaarts in 
de keten), 

https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/esb/statuts-sanitaires-officiels/
http://www.favv-afsca.be/professionelen/export/
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- de sanitaire status van de pluimveebedrijven waarvan het pluimvee afkomstig 
is (hetzij op basis van een pre-attestatie afgeleverd door een Belgische 
operator stroomopwaarts in de keten, hetzij op basis van een pre-certificaat 
afgeleverd door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat), 

dan kan de operator het vlees / de vleesproducten met bestemming Israël pre-
attesteren.  
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het 
handelsdocument door de verantwoordelijke van de inrichting.  
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: IL. 
 
Land van oorsprong van de runderen / schapen / geiten (1): 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke van de inrichting: 
 
(1) schrappen wat niet van toepassing is 
 
 
 
Pre-certificERING 
 
Om te kunnen worden gebruikt in het kader van exportcertificering naar Israël, moet 
het pre-certificaat afgeleverd door de overheid van een andere lidstaat minstens de 
volgende verklaring bevatten: 
 
 
1. The meat products / meat originate(s) from establishments approved by the Israeli 
competent authorities. 
 
2.(1) The meat products are derived from poultry coming from holdings: 

- which have not been placed under animal-health restrictions in connection 
with any disease to which poultry is susceptible, 

- within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a 
neighboring country, there has been no outbreak of avian influenza or 
Newcastle disease as defined in the International Animal Health Code of the 
OIE for at least 30 days, 

- they come from slaughterhouses which, at the time of slaughter, were not 
under restrictions owing to a suspected or confirmed outbreak of avian 
influenza or Newcastle disease and within a 10 km radius of which there has 
been no outbreak of avian influenza or Newcastle disease as defined in the 
International Animal Health Code of the OIE for at least 30 days. 

 
(1) to declare only in case of poultry meat products 
 

 


