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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving  GN-code Land 
Pluimveevlees 0207  Koeweit 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.KW.02.01 Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 

pluimveevlees en rauwe vleesbereidingen naar 
Koeweit 

5 p. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Certificering voor export naar Koeweit 
 
Inrichtingen die pluimveevlees en rauwe vleesbereidingen wensen uit te voeren 
naar Koeweit, kunnen dit op voorwaarde dat de dieren geslacht werden in een 
Belgisch slachthuis dat gecertificeerd is door de GCC (Gulf Cooperation 
Council) autoriteiten. Koeweit erkent in België de Halal Food Council of Europe 
als certificerend orgaan. Eenmaal het slachthuis door deze instelling is 
gecertificeerd, wordt het ook door Koeweit aanvaard. 
 
De operator dient de documenten ter staving van deze erkenning door de GCC 
voor te leggen aan de certificerende agent.  
 
De bevoegde overheid van Koeweit zal niet alle slachthuizen gecertificeerd door 
de GCC of kandidaat tot een dergelijke certificering bezoeken. Ze houden zich 
echter het recht voor om onverwachte inspectiebezoeken uit te voeren in overleg 
met de Belgische overheid, om na te gaan of de vereisten wel degelijk worden 
nageleefd. Het slachthuis dat gecertificeerd wenst te zijn of te blijven, kan zich 
niet verzetten tegen eventueel onverwachte inspectiebezoeken en zal de 
eventuele kosten dekken die hiermee kunnen gepaard gaan. 
 
De inrichtingen stroomafwaarts van het slachthuis dienen zelf niet over een 
specifieke exporterkenning te beschikken, noch over een GCC certificering. Ze 
mogen zich echter enkel bevoorraden bij GCC gecertificeerde slachthuizen.  
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IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Herkomst van het pluimvee 
 
Het pluimvee waarvan het uitgevoerde vlees is afgeleid mag afkomstig zijn van  

- België,  
- andere EU-lidstaten, voor zover die niet geschorst zijn door Koeweit voor 

wat betreft de export van pluimveevlees.  
Het (de) land(en) waarin het pluimvee gekweekt werd moet(en) tevens op het 
certificaat vermeld staan. 
 
De herkomst van het pluimvee kan worden gecontroleerd op het VKI-document. 

- Voor pluimvee afkomstig uit België: er zijn geen additionele documenten 
nodig.  

- Voor pluimvee afkomstig uit andere lidstaten (LS): gezien de gegevens 
betreffende het al dan niet geschorst zijn van het land van herkomst door 
de overheid van Koeweit niet raadpleegbaar zijn op een voor het publiek 
toegankelijke plaats (vb website overheid Koeweit), moet het pluimvee dat 
in een Belgisch slachthuis toekomt vergezeld zijn van een pre-certificaat 
afgeleverd door de bevoegde overheid van het land van herkomst van het 
pluimvee, dat het voldoen aan deze eis bevestigt (zie punt VI. van deze 
instructiebundel). 

 
Het voldoen aan de eis met betrekking tot de herkomst van het pluimvee dient 
te worden gecontroleerd op niveau van het slachthuis. 
Het voldoen aan deze eisen en de lijst van de landen van herkomst mogen 
vervolgens in de keten worden doorgegeven aan de hand van een pre-attestatie 
op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 
 
Sanitaire status van het land / zone van herkomst van het pluimvee voorafgaand aan 
het slachten 
 
Het pluimvee waarvan het vlees wordt gemaakt, moet afkomstig zijn van 
bedrijven die op het tijdstip van verzending van het pluimvee naar het slachthuis 
niet gelegen zijn in een afgebakend gebied rond een uitbraak van Newcastle 
disease (NCD) of aviaire influenza (AI), hetzij hoog pathogeen (HPAI) hetzij laag 
pathogeen (LPAI). 
 
Het slachthuis controleert of er aan deze eisen is voldaan, op basis van de 
informatie beschikbaar op het VKI-document. 
 
Het voldoen aan de eis betreffende de sanitaire status van de zone van herkomst 
van het pluimvee voorafgaand aan het slachten wordt verder in de keten 
doorgegeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie 
punt VI. van deze instructie). 
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Sanitaire status van het land van herkomst van het pluimvee voorafgaand aan de 
verzending 
 
Het (de) land(en) van herkomst van het pluimvee, waarvan het vlees is afgeleid, 
moet(en) bovendien vrij zijn van HPAI en NCD gedurende de 3 maanden 
voorafgaand aan de verzending (gezien er in de EU een ruimingbeleid wordt 
toegepast). 
 
Dit wordt gecontroleerd op het moment van certificering, op basis van de landen 
van herkomst die vermeld zijn op het certificaat (zie punt II.11 van het certificaat). 
 
De operator moet hier wel rekening mee houden wanneer hij een zending 
klaarmaakt. 
 
 
Gezondheidsstatuut van het land/regio van herkomst van het vlees 
 
Het uitgevoerde vlees moet bekomen zijn in en verzonden worden vanuit een 
land of regio (te begrijpen als provincie) vrij van HPAI. Met andere woorden, het 
vlees moet bekomen zijn in en verzonden worden vanuit een land of een 
provincie vrij van HPAI gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan de 
verzending. 
 
 
Rituele slachting – Halal certificering van het slachthuis  
 
Het slachthuis waar de dieren geslacht worden, moet een GCC gecertificeerd 
slachthuis zijn. Deze certificering kan worden verkregen in België via de “Halal 
Food Council of Europe” dat erkend is als certificerend orgaan door Koeweit. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om te beschikken over de nodige 
bewijzen in verband met de erkenning van het slachthuis als zijnde “GCC 
gecertificeerd” ook indien de uitvoer stroomafwaarts van het slachthuis 
plaatsvindt.  
 
Indien het vlees afkomstig is van een slachthuis dat niet aanvaard/erkend is door 
de bevoegde overheid van Koeweit omdat het geen GCC gecertificeerd 
slachthuis is, loopt de operator het risico dat zijn goederen aan de grens 
geweigerd worden.  
Het FAVV zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor zo'n 
weigering van goederen.  
 
 
Rituele slachting – Halal certificering van de producten  
 
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan welke 
eventueel bijkomende documenten gevraagd worden (zoals Halal certificaten) 
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in verband met het ritueel slachten voor de export van vlees en/of rauwe 
vleesbereidingen naar Koeweit.  
 
Aangezien het FAVV niet bevoegd is voor Halal dient de certificerende agent niet 
te evalueren of het Halal certificaat conform is aan de eisen van de GCC. Dit punt 
valt onder de verantwoordelijkheid van de operator. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt I.7: vul hier de gegevens in van het slachthuis waar de dieren, waarvan het 
vlees en/of de rauwe vleesbereidingen afkomstig is/zijn, geslacht werden. 
 
Punt I.8: vul hier de gegevens in van de producerende inrichting. Indien de 
producerende inrichting bij of tot het slachthuis behoort, zullen dit dezelfde 
gegevens zijn.  
 
Punt I.12: vul hier het land van verzending in d.w.z. Belgium. 
 
Punt I.16: Kruis aan voor welk gebruik de goederen bedoeld zijn. 
 
Punt I.17.3: duid aan of het product al dan niet een koude behandeling heeft 
ondergaan (gekoeld of ingevroren). 
 
Punt II.1: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van de wetgeving. 
 
Punt II.2: deze verklaring mag ondertekend worden 

- op basis van de erkenning van het slachthuis afgeleverd door het FAVV, 
EN 

- na de controle van het certificaat van slachthuis afgeleverd door GCC (de 
operator legt de nodige bewijsstukken voor – GCC-certificaat of kopie 
ervan; de authenticiteit van het GCC-certificaat moet niet door het FAVV 
worden gecontroleerd).  

. 
 

Punten II.3 tot en met II.6: deze verklaringen mogen getekend worden op basis 
van de EU-wetgeving. 
 
Punt II.7: deze verklaring kan na de controle worden ondertekend. 

- Controleer de gezondheidsstatus van België voor HPAI op de website van 
het FAVV. 

- Indien België vrij is, kan het punt worden ondertekend. 
- Indien België niet vrij is, controleer dan of er zich in de 3 maanden 

voorafgaand aan de verzending geen gevallen van HPAI hebben 
voorgedaan in de provincies waar de in punt I.7 tot en met I.10 van het 
certificaat vermelde inrichtingen zich bevinden. Deze controle kan worden 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.KW.02.01 KOEWEIT 
Juli 2021 

 
 

5/8 
 

uitgevoerd aan de hand van de lijst van recente uitbraken op de website 
van het FAVV. 

 
Punt II.8: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van 

- de informatie op de VKI-documenten indien er vanuit het slachthuis wordt 
uitgevoerd, 

- de pre-attestaties indien er stroomafwaarts van het slachthuis wordt 
uitgevoerd. 

 
Punt II.9: deze verklaring mag ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus inzake HPAI en NCD van het (de) land(en) van herkomst van het 
pluimvee. De referentiedatum is de datum van certificering: controle moet op de 
3 maanden voorafgaand aan deze datum worden uitgevoerd. 

- De certificerende agent bepaalt uit welk(e) land(en) het pluimvee 
afkomstig is, op basis van de VKI-documenten of de pre-attestaties. 

- Hij controleert de dierziektestatus van België op de website van het FAVV. 
- Hij controleert de dierziektestatus van de andere LS op de website van de 

OIE:  
• In de kolom “COUNTRY/TERRITORY” klik op Select all om alle 

landen uit te vinken en vink nadien enkel de landen aan waarvan het 
pluimvee afkomstig is. 

• In de kolom “DISEASE”, klik op Select all om alle ziektes uit te 
vinken en vink nadien enkel Highly pahtogenic acian influenza 
(poultry) en Newcastle disease virus (Inf with) aan.  

• In de kolom “REPORT DATE”, selecteer een periode die de laatste 
3 maanden dekt. 

• Het punt kan worden ondertekend voor zover uit het 
opzoekingsresultaat geen lijn in de tabel verschijnt. 

 
Punt II.10: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van 

- de informatie aanwezig op de VKI-documenten indien er vanuit het 
slachthuis wordt uitgevoerd, 

- de pre-attestaties indien er stroomafwaarts van het slachthuis wordt 
uitgevoerd.  

 
Punt II.11: deze verklaring mag ondertekend na controle. 

- De certificerende agent gaat na uit welk(e) land(en) het pluimvee 
afkomstig is, op basis van de VKI-documenten of de pre-attestaties, en 
vult dit punt in. 

- Het deel betreffende de registratie van de beslagen kan getekend worden 
op basis van de wetgeving.  

- Het deel betreffende het niet geschorst zijn door de overheid van Koeweit 
kan worden ondertekend op basis van: 

• de informatie op de pre-certificaten indien er vanuit het slachthuis 
wordt uitgevoerd, 

• de pre-attestaties indien er stroomafwaarts van het slachthuis 
wordt uitgevoerd. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
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De operator blijft verantwoordelijk om na te gaan of het (de) land(en) van 
herkomst van het pluimvee niet geschorst is (zijn) voor de uitvoer van 
pluimveevlees naar Koeweit. 
 
Punt II.12: vul dezelfde landen in als in punt II.11. 
 
Punten II.13 en II.14: deze verklaringen mogen ondertekend worden op basis van 
de Europese wetgeving. 
 
 
 
VI. PRE-CERTIFICERING EN PRE-ATTESTATIE 
 
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”). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover de operator beschikt over de relevante informatie betreffende: 

- de herkomst van het pluimvee (op basis van de VKI-documenten of op 
basis van een pre-attestatie afgeleverd door een stroomopwaartse 
Belgische operator), 

- de sanitaire status van de zones van herkomst van het pluimvee 
voorafgaand aan het slachten (op basis van de VKI-documenten of op 
basis van een pre-attestatie afgeleverd door een stroomopwaartse 
Belgische operator), 

- het niet geschorst zijn van het land en zone van herkomst van het 
pluimvee door de overheid van Koeweit voor wat betreft de uitvoer van 
pluimveevlees (van toepassing wanneer het pluimvee afkomstig is van 
een andere LS dan België - op basis van een pre-certificaat afgeleverd 
door de bevoegde overheid van een andere LS of op basis van een pre-
attestatie afgeleverd door een stroomopwaartse Belgische operator), 

dan kan hij het vlees pre-attesteren voor Koeweit. 
 
Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van volgende verklaring op het 
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 
 
Het vlees voldoet aan de exportvoorwaarden voor: KW 
 
Land(en) van herkomst van het pluimvee : ……………………………..  
 
Naam van de verantwoordelijke: 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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Datum en handtekening: 
 

 
 



PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR HUMANE 
CONSUMPTIE 

IB.KW.02.01 KOEWEIT 
Juli 2021 

 
 

8/8 
 

Pre-certificering 
 
Om te kunnen worden gebruikt in het kader van exportcertificering naar Koeweit, 
moet het pre-certificaat afgeleverd door de overheid van een andere LS, voor het 
pluimvee waarvan het vlees wordt uitgevoerd, minstens de volgende verklaring 
bevatten: 
 
 
……………………………. (1) is not suspended by Kuwait for the export of poultry 
meat.  
 
(1) Name of the country issuing the pre-certificate 
 
 
 


