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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Pluimveevlees 0207 

0208 
0504 

 Moldavië 

 
 
 
II. EUROPEES CERTIFICAAT 
 

Type certificaat Titel van het certificaat  
   
TRACES (MD) Pluimveevlees  3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor uitvoer naar Moldavië 
 
Operatoren die geregistreerd zijn bij het FAVV en over de relevante door het FAVV 
toegekende toelating/erkenning beschikken voor hun activiteit, mogen naar 
Moldavië exporteren.  
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Controle van dierziektestatussen 
 
Voor meer informatie omtrent het opzoeken van de dierziektestatussen via de 
website van het FAVV of de website van het OIE, kan men steeds de 
instructiebundel IB.Ziekten.01 raadplegen gepubliceerd op de website van het 
FAVV.  
 
 
Herkomst van het pluimvee 
 
Het land van herkomst van het pluimvee (m.a.w. het land waar het verbleef op het 
moment dat het naar het slachthuis werd verstuurd) dient een EU-lidstaat te zijn. 
 

A. Pluimvee geslacht in België 
 
De informatie betreffende het land van herkomst van het pluimvee wordt 
geverifieerd op niveau van het slachthuis op basis van de informatie beschikbaar 
op het VKI-document. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
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De informatie omtrent het land van herkomst kan indien nodig stroomafwaarts in 
de keten doorgegeven worden aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 

B. Pluimvee geslacht in een andere EU-Lidstaat (LS) 
 
De informatie betreffende het land van herkomst van het pluimvee kan worden 
gegeven: 

- HETZIJ aan de hand van het handelsdocument voor zover de vermelding 
“Oorsprong: ………………” of “Gehouden in: ……………” erop vermeld is, 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1337/2013,  

- HETZIJ aan de hand van een pre-certificaat.  
Voor de modaliteiten gebonden aan bovenstaande opties, zie punt VI van deze 
instructie.  
 
Indien nodig kan de operator de informatie vervolgens stroomafwaarts in de keten 
doorgeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt 
VI van deze instructie).  
 
 
Sanitaire status van de pluimveebedrijven van herkomst voor hoog pathogene aviaire 
influenza (HPAI) en de ziekte van Newcastle (NCD) 
 
De bedrijven van herkomst van het pluimvee mogen niet gelegen zijn, op het 
moment van slachten van het pluimvee, in een zone afgebakend overeenkomstig 
de EU-regelgeving rond een haard van HPAI en/of NCD.   
 

A. Pluimvee geslacht in België 
 
Het voldoen aan deze eis wordt gecontroleerd op niveau van het slachthuis op 
basis van de informatie beschikbaar op het VKI-document. Er moet gecontroleerd 
worden dat: 

- de inrichting van herkomst van het pluimvee gelegen is in een EU-lidstaat 
(zie deel 2 van het VKI-document),  

- de inrichting van herkomst van het pluimvee niet gelegen is in een zone 
onderworpen aan restricties in het kader van de strijd tegen HPAI en NCD 
(zie deel 3 – 3de kader in het VKI-document).  

 
Het voldoen aan deze eis kan stroomafwaarts in de keten doorgegeven worden 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze 
instructie). 
 

B. Pluimvee geslacht in een andere EU-LS 
 
Het voldoen aan deze eis dient te worden gegarandeerd aan de hand van een pre-
certificaat afgeleverd door de overheid van de LS waar het vlees werd verkregen. 
(zie punt VI van deze instructie). 
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Het voldoen aan deze eis kan nadien stroomafwaarts in de keten worden 
doorgegeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie 
punt VI van deze instructie).  
 
 
Sanitair statuut van de slachthuizen 
 
Het uitgevoerde vlees mag niet verkregen zijn in een slachthuis die gelegen is in 
een zone afgebakend overeenkomstig de EU-regelgeving rond een haard van 
HPAI en/of NCD.  
 
Het voldoen aan deze eis wordt gecontroleerd op moment van certificering.  
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Het certificaat is beschikbaar op de Europese certificeringswebsite “TRACES NT”. 
Verdere details en instructies omtrent het gebruik van TRACES NT zijn 
beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
Het certificaat moet in het Roemeens en in de moedertaal van de operator 
ingevuld, ondertekend en afgeleverd worden, en moet de zending vergezellen. Bij 
het afdrukken dienen beide talen aangeduid te worden.  
 
Vak I.19: vermeld in dit vak het zegelnummer, containernummer of beide.  
 
Vak I.25: vermeld in deze vakken het totale nettogewicht en het totale 
brutogewicht.  
 
Punten II.1 t.e.m. II.6: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van 
de Europese en nationale regelgeving.  
 
Punt II.7: zowel voor het deel betreffende de EU-herkomst van het pluimvee als 
het deel betreffende de sanitaire status van de zones van herkomst van het 
pluimvee, kan deze verklaring ondertekend worden na controle van de VKI-
documenten / vermeldingen op het handelsdocument / pre-attestaties / pre-
certificaten die ter beschikking worden gesteld door de operator. 
 
Punt II.8.a): deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de regelgeving. 

 
Punt II.8.b) en c): deze verklaring kan ondertekend worden na controle: 

- De traceerbaarheid tot aan het slachthuis en de slachtdatum moet worden 
voorgelegd door de operator. 

- De certificerende agent moet controleren dat op het moment van slachten 
van het pluimvee en gedurende de 30 dagen hieraan voorafgaand: 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
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o het slachthuis niet gelegen was in een zone afgebakend rond een 
haard van HPAI of NCD. Dit kan geverifieerd worden via de website 
van de OIE:  
 de lidstaat selecteren in de kolom “COUNTRY/TERRITORY” 
 High Pathogenicity avian influenza viruses (poultry) (inf. with) 

en Newcastle disease virus (Inf. with) selecteren in de kolom 
“DISEASE” 

 een periode die het moment van slachten en de 30 dagen 
hieraan voorafgaand dekt selecteren in de kolom “REPORT 
DATE” 

 indien er geen rapporten van eventuele notificaties worden 
weergegeven, is het punt gedekt.  

 Indien er wel rapporten van eventuele notificaties worden 
weergegeven, de rapporten hiervan raadplegen door te klikken 
op het oog uiterst rechts in de notificatielijnen en hierna onder 
het tabblad ‘Outbreaks’ de lokalisatie van de gemelde gevallen 
verifiëren.   

(Zie punt IV. Specifieke voorwaarden - Controle van 
dierziektestatussen) voor meer informatie.   

 
Punt II.8.d): deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.  
 
Punt II.9: deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de VKI-
documenten / vermeldingen op het handelsdocument / pre-attestaties / pre-
certificaten die ter beschikking worden gesteld door de operator.  
 
Punt II.10.a): deze verklaring is automatisch gedekt, aangezien zowel pluimvee 
geboren en gekweekt in het land / regio / administratief gebied / compartiment 
waarvan sprake is in punt 7, als pluimvee verhandeld met / ingevoerd in dit land / 
regio / administratief gebied / compartiment in aanmerking komt voor de 
productie van vlees voor Moldavië.  
 
Punt II.10.b): de operator vult het punt in en legt de nodige bewijsstukken voor.  
 
Punt II.10.c): de eerste optie is van toepassing, aangezien vaccinatie tegen aviaire 
influenza niet wordt uitgevoerd in de EU. Deze verklaring kan ondertekend worden 
op basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt II.10.d) t.e.m. f) en punt 11: deze verklaringen kunnen ondertekend worden 
op basis van de Europese regelgeving.  
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIES, VERMELDINGEN EN PRE-CERTIFATEN 
 
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”). 

https://wahis.oie.int/#/events?viewAll=true
http://www.afsca.be/professionelen/export/
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De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een Belgische operator beschikt over de relevante informatie inzake:  

- de herkomst van het pluimvee (op basis van de VKI-documenten, of onder 
de vorm van een handelsdocument met de vermelding “Oorsprong: 
………………” of “Gehouden in: ……………” , of onder de vorm van een pre-
attestatie afgeleverd door een Belgische operator, of onder de vorm van 
een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere 
LS), 

- de sanitaire status van de inrichtingen van herkomst (op basis van de VKI-
documenten, of onder de vorm van een pre-attestatie afgeleverd door een 
Belgische operator, of onder de vorm van een pre-certificaat afgeleverd 
door de bevoegde overheid van een andere LS  

dan kan hij het pluimveevlees pre-attesteren voor Moldavië. 
 
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: MD 
Land van herkomst van het pluimvee: …………………. 
 
Naam: 
Datum en stempel: 
 

 
 
Pre-certificaat 
 
Het pre-certificaat afgeleverd door de overheid van een andere LS moet de 
volgende verklaringen bevatten om te kunnen worden gebruikt voor certificering 
van pluimveevlees naar Moldavië.  
 
 
1. Meat derived from poultry reared in the following EU countries: …..……………… 
 
2. Meat derived from poultry that does not originate from a holding located in a zone 
(10 km) delimited around an outbreak of HPAI or NCD at time of slaughter. 
 
(1) Keep as appropriate  
 

 


