
PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR 
HUMANE CONSUMPTIE 

IB.ME.03.01 MONTENEGRO 
Oktober 2021 

 
 

  1/5 

I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Rundvlees, inclusief gehakt 
vlees 

0201 
0202 
0206 

0504 
1502 
 

Montenegro 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.ME.03.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van vers vlees, met 

inbegrip van gehakt vlees, van gedomesticeerde 
runderen (BOV) 

11 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Erkenning voor export naar Montenegro 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Montenegro is niet nodig 
voor de export van vers rundvlees. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Herkomst van de runderen 
 
Betreffende de herkomst van de runderen waarvan het vlees is afgeleid, dient men:  

- hetzij te garanderen dat de runderen gedurende ten minste de laatste drie 
maanden zijn gehouden in het land waar zij zijn geslacht, 

- hetzij de datum en het land vermelden wanneer en van waaruit de runderen in 
het land waar ze zijn geslacht zijn binnengebracht.  

 
A. Runderen geslacht in België 

 
De informatie wordt verzameld op niveau van het slachthuis, op basis van de tracering 
van de runderen (zie Sanitel en/of paspoort van de runderen). 
 
Ze wordt nadien stroomafwaarts in de keten doorgegeven aan de hand van een pre-
attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
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B. Runderen geslacht in een andere lidstaat (LS) 
 
Deze informatie moet worden verstrekt aan de hand van een pre-certificaat afgeleverd 
door de overheid van de LS waar het vlees werd verkregen (zie punt VI. in deze 
instructie). 
 
Ze 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 
 
De slachthuizen mogen, op moment van slachting en gedurende de 30 dagen 
daaraan voorafgaand, niet opgenomen zijn in een zone afgebakend omwille van 
mond-en-klauwzeer of runderpest. 
 
Het voldoen aan deze eis wordt gecontroleerd op moment van certificering. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Punten 2.1.1 en 2.1.2: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de 
Europese en nationale regelgeving, voor zover de inrichtingen waarin de 
producten vervaardigd werden beschikken over de nodige erkenning. 
 
Punt 2.1.3: controleren, indien het gaat om gehakt vlees, of het wel degelijk 
diepgevroren is. 
 
Punt 2.1.4: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese en 
nationale regelgeving. 
 
Punt 2.1.5: afhankelijk van het uitgevoerde product de optie schrappen die niet van 
toepassing is. De gekozen verklaring kan hierna ondertekend worden op basis van de 
Europese regelgeving. 
 
Punten 2.1.6, 2.1.7 en 2.1.8: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis 
van de Europese en nationale regelgeving.  
 
Punt 2.1.9: bepalen welke van de 3 opties van punt 2.1.9 van toepassing is 
afhankelijk van de risicostatus van België voor BSE (verwaarloosbaar / 
gecontroleerd / onbepaald – zie website FAVV). 

- Indien de optie met de verwaarloosbare risicostatus van toepassing is: 
o punten 2.1.9.1.1. tot en met 2.1.9.1.6. kunnen worden ondertekend 

op basis van de regelgeving, 
o in punt 2.1.9.1.1., de 2de optie weerhouden, 
o in punt 2.1.9.1.2., de 1ste optie weerhouden, 
o in punt 2.1.9.1.3., de 2de optie weerhouden. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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- Indien de optie met de gecontroleerde risicostatus van toepassing is: 
o punten 2.1.9.2.1 en 2.1.9.2.2. kunnen worden ondertekend op basis 

van de regelgeving, 
o in punt 2.1.9.2.2., de optie weerhouden die past bij de aard van de 

uitgevoerde producten, 
- Indien de optie met de onbepaalde risicostatus van toepassing is: 

o punten 2.1.9.3.1 tot en met 2.1.9.3.3. kunnen worden ondertekend 
op basis van de regelgeving, 

o in punt 2.1.9.3.3., de optie weerhouden die past bij de aard van de 
uitgevoerde producten. 

 
Punt 2.2.1: Deze verklaring mag ingevuld en ondertekend worden na controle van de 
gegevens in vak 1.23. Bewijsstukken worden door de operator ter beschikking gesteld 
van de certificerende agent. 
Vermeld de code van het (de) land(en) (EU-lidstaten) waar het vlees is 
verkregen/geproduceerd (slacht) werd. 

• Punt 2.2.1.1: controleren op de website van de OIE of de verschillende 
landen waarin de runderen werden geslacht wel degelijk zijn opgenomen 
in de lijst van landen vrij van runderpest. 
Voor wat betreft de in punt 2.2.1.1. vermelde vaccinatie: dit kan ondertekend 
worden op basis van de Europese regelgeving, EN; 

- Punt 2.2.1.2: de 1ste optie weerehouden en controleren op de website van 
de OIE of de verschillende landen waarin de runderen werden geslacht 
wel degelijk zijn opgenomen in de lijst van landen vrij van mond- en 
klauwzeer zonder vaccinatie. 
De in punt 2.2.1.2.1. vermelde vaccinatie tegen MKZ is verboden in Europa, dit 
kan ondertekend worden op basis van de regelgeving.   

 
Punt 2.2.2: de optie(s) van toepassing moet worden gekozen op basis van de 
beschikbare informatie op de door de operator beschikbaar gestelde bewijsstukken 
(runderpaspoorten, Sanitel, intracommunautaire certificaten, pre-attesten en/of pre-
certificaten - zie punt IV. van deze instructie). Het punt niet van toepassing dient te 
worden geschrapt.  
 
Punt 2.2.3: de verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de 
regelgeving.  
 
Punt 2.2.4.1: De runderen mogen vanaf het bedrijf van herkomst tot het slachthuis niet 
in contact komen met runderen die niet voldoen aan de eisen gesteld in de punten 
2.2.1., 2.2.2. en 2.2.3. Indien doorvoer plaatsvindt via een verzamelcentrum, dienen 
alle runderen die daar aanwezig zijn te voldoen aan de eisen in de hierboven gestelde 
punten.  
De verklaring kan men verder ondertekenen op basis van de regelgeving. 
 
Punt 2.2.4.2: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van de Europese en 
nationale regelgeving. 
 
Punt 2.2.4.3: de operator vult het punt in en legt de nodige bewijsstukken voor. 

https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/rinderpest/list-of-free-countries-and-territories/
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/
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Punt 2.2.5: voor de informatie betreffende de slachthuizen, zie punt 1.23 van het 
certificaat en voor de informatie betreffende de slachtdata, zie punt 2.2.4.3 van 
het certificaat.  

- Indien de dieren werden geslacht in de periode die gedekt is door punt 
2.2.1 (dus in de 12 maanden voorafgaand aan de certificering) dan is het 
punt gedekt door de controles uitgevoerd voor punt 2.2.1. 

- Indien de dieren werden geslacht voorafgaand aan de periode die gedekt 
is door punt 2.2.1 (dus meer dan 12 maanden voorafgaand aan de 
certificering), moeten additionele controles worden uitgevoerd voor wat 
betreft de periode van de 30 dagen voorafgaand aan de slachting tot de 
slachting. 

o Voor slachthuizen gelegen in België: 
 De sanitaire status van België nagaan op de website van het 

FAVV, rekening houdend met de slachtdatum. 
 Indien België vrij was of indien het laatste geval van meer dan 

30 dagen dateerde, dan is het punt gedekt. 
 Indien niet, controleren op de website van de OIE of het 

slachthuis, op moment van slachting en gedurende de 30 
dagen daaraan voorafgaand, niet gelegen was in een zone die 
op moment van slachting bestond. 

o Voor slachthuizen gelegen in andere LS: 
 De sanitaire status van de LS controleren op de website van 

de OIE (vrije status bij het laatste semestriële rapport 
voorafgaand aan het slachten en afwezigheid van notificaties 
sindsdien). 

 Zijn de controles gunstig, dan is het punt gedekt. 
 Indien niet, controleren op de website van de OIE of het 

slachthuis, op moment van slachting en gedurende de 30 
dagen daaraan voorafgaand, niet gelegen was in een zone die 
op moment van slachting bestond. 

 
Punt 2.2.6: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese en 
nationale regelgeving. 
 
Punt 2.3: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van de Europese en 
nationale regelgeving. 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICATERING 
 
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-attestatie 

http://www.afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
https://wahis.oie.int/#/events
https://wahis.oie.int/#/report-smr
https://wahis.oie.int/#/events
https://wahis.oie.int/#/events
https://wahis.oie.int/#/events
http://www.afsca.be/professionelen/export/
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Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie betreffende de herkomst 
van de runderen (op basis van de paspoorten, pre-attestaties of pre-certificaten), dan 
kan hij het rundvlees pre-attesteren voor Montenegro. 
 
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: ME 
 
Land van slachting Datum van introductie in 

het land van slachting (1) 
Land waaruit de introductie 
heeft plaatsgevonden (1) 

   
   
   
   

 
Naam: 
Datum en stempel: 
 
(1) Invullen enkel indien het vlees afkomstig is van runderen die niet minstens de 3 laatste maanden 
voorafgaand aan het slachten in het land van slachting hebben verbleven 
 

 
 
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 de 
certificatie van rundvlees bestemd voor Montenegro. 
 
 
1. The bovine animals, the meat has been obtained from, 

- (1) have been raised the last 3 months prior to slaughter in the country, OR 
- (1) have been introduced in the country from ………………… (2) on the 

……………………… (3) to be slaughtered. 
 

 
(1) delete as appropriate  
(2) mention EU MS  
(3) mention date 
 

 
 
 


