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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Collageen 
Gelatine 

3504 
3503 

Oekraïne 

 
 
 
II. EUROPEES CERTIFICAAT  
 
Type certificaat Titel van het certificaat   
   
TRACES 
 

Internationaal certificaat voor de export van gelatine 
en/of collageen bestemd voor humane consumptie 
van de Europese Unie naar Oekraïne. 

5 blz 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Erkenning voor export naar Oekraïne 
 
Een specifieke erkenning door de Oekraïense bevoegde overheid is niet nodig voor 
de export van collageen en/of gelatine naar Oekraïne. 
 
Keuze van het model 
 
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. 
 
 
Voorwaarden voor afgifte 
 
Het certificaat moet op papier worden afgegeven. 
 
Het certificaat moet worden afgegeven in ten minste de volgende twee talen: 
Oekraïens en de officiële taal van het land van herkomst (voor België: Frans, 
Nederlands of Duits). 
 
De Oekraïense versie en de versie in de officiële taal van het land van oorsprong 
moeten door de officiële dierenarts worden ondertekend en gestempeld. De kleur van 
de handtekening en de stempel moet verschillen van de kleur die voor het afdrukken 
van het certificaat wordt gebruikt. 
 
 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
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IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
De operator die collageen en/of gelatine uitvoert, moet de nodige bewijzen kunnen 
aanleveren voor: 

- de soort waarvan het collageen/gelatine is afgeleid, 
- de aard van de grondstoffen waaruit het collageen/gelatine is afgeleid. 

 
Als de operator die het collageen/gelatine uitvoert, ook degene is die het 
collageen/gelatine produceert, moet de operator de volgende gegevens verstrekken: 

- Technische fiche van het uitgevoerde product, 
- Collageen/gelatine productieproces. 

 
Als de operator die het collageen/gelatine uitvoert niet degene is die het 
collageen/gelatine produceert, moet de operator de volgende gegevens verstrekken: 

- Indien het collageen/gelatine wordt ingevoerd door de operator die het 
collageen/gelatine uitvoert: EU-invoercertificaat; 

- Indien het collageen/gelatine wordt geproduceerd of ingevoerd door een andere 
in België gevestigde operator: pre-attestatie afgeleverd door deze Belgische 
operator (zie punt VI); 

- Indien het collageen/gelatine wordt geproduceerd door een andere operator die 
in een andere lidstaat is gevestigd:  

o vermelding op het handelsdocument (voor zover deze is afgeleverd 
door een operator die erkend is voor het produceren van gelatine / 
collageen overeenkomstig de EU-regelgeving)(zie punt VI), 

o pre-certificaat afgegeven door de bevoegde autoriteit die toezicht houdt 
op de operator in een andere lidstaat (zie punt VI). 

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Punt 1.7: vermeld het land van vertrek. 
 
Punt I.25: in de kolom: “manufacturing plant”: 

- Voor collageen: vermeld het erkenningsnummer van de inrichting waar het 
collageen is geproduceerd. Zie het EU-invoercertificaat of het pre-certificaat. 

- Voor gelatine: vermeld het erkenningsnummer van de inrichting waar de 
gelatine is geproduceerd. Bij de uitvoer van gelatinecapsules moet dus niet het 
bedrijf worden vermeld dat de capsules heeft geproduceerd (zie punt I.11), 
maar het bedrijf dat de gelatine heeft geproduceerd waaruit de capsules worden 
vervaardigd. Verwijs zo nodig naar het EU-invoercertificaat, het pre-certificaat 
of de vermelding op het handelsdocument. 

 
Punten 2.1 tot en met 2.5: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van 
Europese en nationale wetgeving. 
 
Punt 2.6: dit punt kan worden ondertekend op grond van Verordening (EU) nr. 
2016/355 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het 
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Europees Parlement en de Raad wat betreft de specifieke voorschriften voor voor 
menselijke consumptie bestemde gelatine, collageen en hooggeraffineerde producten 
van dierlijke oorsprong in de Europese en nationale wetgeving. 
De keuze van de te bewaren/verwijderen verklaring is gebaseerd op de door de 
operator verstrekte documenten, aan de hand waarvan de soort en de grondstof(en) 
waarvan het collageen/gelatine is afgeleid, kunnen worden geïdentificeerd: 

- Kies optie (a) indien collageen/gelatine uit beenderen van herkauwers wordt 
vervaardigd: de BSE-risicocategorie van het land waar deze herkauwers zijn 
geboren, opgefokt en geslacht, kan worden geverifieerd door raadpleging van 
Beschikking 2007/453/EG tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, 
derde landen of gebieden daarvan, naar gelang van het BSE-risico:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1562077041818&uri=CELEX:32007D0453 

- Kies anders voor de vermelding (b). 
 
Punt 2.7: dit punt zal worden ondertekend op basis van Verordening (EG) nr. 999/2001 
houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van 
bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, op voorwaarde dat de 
grondstof waarvan het collageen/gelatine is afgeleid, afkomstig is van herkauwers en 
niet van huiden of vellen: 
De keuze van de te bewaren/verwijderen referentie is gebaseerd op de door de 
operator verstrekte documenten, aan de hand waarvan de BSE-risicocategorie van het 
land waar deze herkauwers geboren, opgefokt en geslacht zijn, kan worden bepaald: 
deze categorie kan worden gecontroleerd door Beschikking 2007/453/EG tot 
vaststelling van de BSE-status van de lidstaten, derde landen of gebieden daarvan 
naar gelang van hun BSE-risico te raadplegen:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1562077041818&uri=CELEX:32007D0453 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICATIE 
 
De algemene voorwaarden beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC met betrekking 
tot pre-attestering en pre-certificering (gepubliceerd op de website van het FAVV onder 
het tabblad "Algemene documenten voor export naar derde landen") zijn van 
toepassing. 
 
Zoals beschreven in punt IV.A zijn uitgesloten van de verplichting tot pre-
certificering: gelatine / collageen vervaardigd in een andere LS door een 
erkende operator. 
Deze producten mogen worden vergezeld van een vermelding die wordt 
afgegeven op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de 
hoofding van de inrichting door de operator in kwestie, in plaats van pre-
gecertificeerd te zijn. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1562077041818&uri=CELEX:32007D0453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1562077041818&uri=CELEX:32007D0453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1562077041818&uri=CELEX:32007D0453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1562077041818&uri=CELEX:32007D0453
http://www.afsca.be/professionelen/export/_documents/20181004_IBAAPAPC_augustus2018.pdf
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Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator over de relevante informatie beschikt inzake de diersoort en 
de aard van de grondstoffen waarvan het collageen is afgeleid (ofwel omdat hij het zelf 
vervaardigt, ofwel onder de vorm van een pre-attestatie afgeleverd door een andere 
Belgische operator, ofwel onder de vorm van een pre-certificaat afgeleverd door de 
bevoegde overheid van een andere lidstaat), dan mag hij het collageen pre-attesteren 
voor Oekraïne.  
 
Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van de 
inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument. 
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: UA. 
 
Soort waarvan het collageen/gelatine is afgeleid: ……………………… 
Aard van de gebruikte grondstoffen: huiden / vellen / andere (1) 

Indien de grondstoffen afkomstig zijn van beenderen van herkauwers, zijn deze in 
het volgende land geboren, opgefokt of geslacht: ……………………… 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
(1) schrappen wat niet van toepassing is. 
 

 
 
Vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de 
hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS 
 
Een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met 
de hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een 
andere LS om de diersoort, de aard van de grondstoffen en het land van 
oorsprong van de dieren te bevestigen is ontvankelijk, voor zover de operator 
erkend is voor de productie van gelatine of collageen overeenkomstig de van 
toepassing zijnde Europese regelgeving. 
 
De volgende vermelding moet op het handelsdocument / de leveringsbon / het 
document met de hoofding van de inrichting aangebracht zijn, om ontvankelijk 
te zijn: 
 
 
Species the product is derived from: ……………………… 
Raw materials the product is derived from: ……………… 
Country of origin of ruminants the bones derive from: ………………. 
 
Date: 
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Name and signature responsible person: 
 
(1) Choose from hides and skin / bones 
 

 
 
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 collageen bestemd voor Oekraïne. 
 
 
1. The collagen / gelatin (1) has been obtained from animals from the following 
species: ………………… 
 
2.The collagen / gelatin (1) has been obtained from the following raw materials: hides 
and skin / bones (1). 
 
3. In the case the raw material is derived from the bones of ruminants, the ruminants 
are born, reared or slaughtered in following countries:……….. 
 
(1) delete as appropriate 
 

 


