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I. GELDIGHEID VAN DE INSTRUCTIE 
 
Versie Geldig vanaf 
IB.SG.03.01 – december 2018 20/12/2018 
IB.SG.03.01 – mei 2019 29/05/2019 
IB.SG.03.02 – oktober 2020 09/11/2020 
IB.SG.03.02 – februari 2022 01/03/2022 
 
 
 
II. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Eiproducten 
(inclusief gesteriliseerde 
producten of ‘retort products’) 

0408 
2106 
3502 

Singapore 

 
 
 
III. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
EX.VTP.SG.03.03 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van eiproducten 3 blz. 

 
 
IV. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Producten die in aanmerking komen voor uitvoer 
 
De producten die onder de term "eiproducten" vallen en die dan ook in aanmerking 
komen voor export onder deze bilaterale overeenkomst zijn de volgende: 

- in poeder of vloeibare gepasteuriseerde (delen van) eieren (bv. eiwit, eigeel, 
mengsels van eiwit en eigeel), 

- heeleiproducten (bijvoorbeeld gekookte eieren, omeletten met heel ei), 
- gesteriliseerde eiproducten (‘retort processed egg products’), zie punt 2.7 van 

het certificaat.  
 
Eieren van de volgende diersoorten mogen gebruikt worden als grondstof: kip, eend, 
gans, kalkoen en kwartel. 
 
Gezouten / geconserveerde eieren komen niet in aanmerking voor uitvoer onder 
deze overeenkomst. 
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Erkenning voor export naar Singapore 
 
Enkel inrichtingen die voorafgaand door de overheid van Singapore (Singapore Food 
Agency – SFA) goedgekeurd zijn en in de gesloten lijst opgenomen zijn, mogen 
eiproducten naar Singapore uitvoeren. De gesloten lijst met goedgekeurde 
inrichtingen is gepubliceerd op de website van het FAVV. 
 
Singapore past het principe van pre-listing toe. Een inrichting die in de gesloten lijst 
opgenomen wenst te worden, moet een erkenningsaanvraag voor de uitvoer naar 
Singapore indienen bij haar LCE volgens de gebruikelijke procedure exporterkenning 
(zie onder “Algemene documenten voor de export naar derde landen”), en door 
middel van het relevante formulier “EX.VTP.exporterkenning” dat beschikbaar is op 
de website van het FAVV. 
 
In punt 1.11 van de erkenningsaanvraag dienen volgende gegevens vermeld te 
worden: 

- de contactgegevens van de operator (algemeen telefoonnummer en 
emailadres van het bedrijf),  

- de producten die men wenst te exporteren naar Singapore. Gelieve een 
algemene omschrijving, in het Engels, te geven van de producten en 
eveneens de pluimveesoort te specifiëren waarvan de producten werden 
afgeleid, vb.: dried egg products (chicken) / liquid egg products (chicken) / 
whole egg products (turkey) / retort egg products (duck) / enz. (zie hierboven: 
“Producten die in aanmerking komen voor uitvoer”).  

 
Deze aanvraag is enkel ontvankelijk indien de inrichting over een gevalideerd 
autocontrolesysteem (ACS) beschikt, waarin zij een procedure specifiek voor export 
naar Singapore heeft opgenomen (zie hieronder). De operator moet de procedure 
specifiek voor export naar Singapore die hij in zijn ACS heeft opgenomen aan zijn 
erkenningsaanvraag toevoegen. 
 
De operator bezorgt zijn erkenningsaanvraag aan de LCE. De LCE controleert dat de 
procedure, specifiek voor export naar Singapore die door de operator werd 
opgenomen in zijn ACS, voldoende is om aan de specifieke eisen voor Singapore te 
voldoen.  
Indien de beoordeling gunstig is, maakt de LCE de erkenningsaanvraag over aan het 
hoofdbestuur. Het hoofdbestuur stelt vervolgens een aanbevelingsbrief op en maakt 
deze over aan de overheid in Singapore.  
 
De exporterkenning gaat in wanneer de operator de brief van DG Controle heeft 
ontvangen die bevestigt dat de operator erkend is voor export naar SG.  
 
 
Gevalideerde ACS en procedure specifiek voor export 
 
De eiproducten uitgevoerd naar Singapore moeten voldoen aan een eis inzake de 
gebruikte grondstoffen, die strenger is dan de Europese regelgeving (zie punt V. van 
deze instructie). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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Om te kunnen garanderen dat er aan deze voorwaarde voldaan wordt, vereist het 
FAVV van de operator die eiproducten naar Singapore wenst te exporteren, dat deze 
over een gevalideerd ACS beschikt waarin hij een procedure specifiek voor export 
naar Singapore heeft opgenomen. 
 
Deze procedure moet namelijk de volgende punten specificeren: 

- de specifieke eisen inzake de eigenschappen van de grondstoffen, die van 
toepassing zijn voor de producten bestemd voor Singapore (zie punt V. van 
deze instructie), 

- de manier waarop de operator zal aantonen en controleren of het eiproduct 
dat hij vervaardigt met het oog op export naar Singapore aan deze specifieke 
eisen voldoet, en meer specifiek 

o op welke manier de operator zijn leveranciers / grondstoffen gaat 
selecteren; 

o welke ingangscontrole de operator gaat uitvoeren; 
o op welke manier de operator de volgende schakel in de keten zal 

informeren dat de grondstoffen / producten die hij levert Singapore-
waardig zijn; 

- de correctieve acties die genomen zullen worden na vaststelling van een non-
conformiteit, en de preventieve maatregelen die genomen zullen worden om 
de herhaling van deze non-conformiteit te vermijden, 

- de registers die bijgehouden zullen worden om de bovenvermelde punten te 
documenteren. 

 
De operator dient de procedure specifiek voor export naar Singapore, die 
opgenomen is in zijn ACS, te laten valideren door het FAVV rekening houdend met 
de bepalingen in de Generieke module GM1 “Export naar derde landen” 
(2020/1278/PCCB), gepubliceerd op de website van het FAVV. Het is de 
verantwoordelijkheid van de operatoren om aan het FAVV te melden voor welke 
“product(groep) – land”-combinaties de exportvoorwaarden dienen geauditeerd te 
worden. 
 
 
 
V. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Eigenschappen van de grondstoffen 
 
De eiproducten uitgevoerd naar Singapore moeten vervaardigd zijn met klasse A-
eieren of met eieren die voorafgaand gewassen zijn in een geautomatiseerde 
eierenwasser. 
 
De operator moet: 

- ofwel over een geautomatiseerde eierenwasser beschikken en de eieren aan 
de gevraagde behandeling onderwerpen voorafgaand aan het vervaardigen 
van de eiproducten, 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/autocontrole/export/
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- ofwel de oorsprong en de klasse van de eieren die hij gebruikt voor het 
vervaardigen van eiproducten voor Singapore kunnen garanderen. 

 
Hij moet tevens een traceerbaarheidslink kunnen aantonen tussen de gebruikte 
eieren, de klasse ervan of de wasbehandeling waaraan ze werden onderworpen, en 
de verkregen eiproducten. 
 
 
 
VI. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Punt 2.1.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle, op de website van 
het FAVV, van de dierziektestatus van België inzake hoog pathogene aviaire 
influenza. Indien dit punt niet ondertekend kan worden, dan moet punt 2.1.2 
gecontroleerd worden en moet er daar aan voldaan worden. 
 
Punt 2.1.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Indien er wordt voldaan aan punt 2.1.1, dan mag dit punt worden geschrapt.  
- Indien er niet wordt voldaan aan punt 2.1.1, dan moet de operator de nodige 

bewijsstukken voorleggen inzake de thermische behandeling waaraan de 
producten werden onderworpen. Indien voldaan wordt aan de behandeling 
vereist in punt 2.7 dan wordt ook sowieso voldaan aan de vereiste 
hittebehandeling in dit punt.  

De referentiewaarden van de OIE voor wat betreft voldoende thermische 
behandeling zijn de volgende: 
 
 Kerntemperatuur van het 

product 
Duur van blootstelling 

Heel ei 60 188 seconden 
Mengsel van heelei 60 188 seconden 

61,1 94 seconden 
Vloeibaar eiwit 55,6 870 seconden 

56,7 232 seconden 
Natuur of puur eigeel 60 288 seconden 
Eigeel in 10% 
zoutoplossing 

62,2 138 seconden 

Gevriesdroogd eiwit 67 20 uren 
54,4 50,4 uren 
51,7 73,2 uren 

 
Als er een wetenschappelijke basis voor is, kunnen andere blootstellingstijden en -
temperaturen ook geschikt bevonden worden en kunnen andere soorten eiproducten 
worden behandeld, op voorwaarde dat gelijkwaardige virusinactivering wordt bereikt. 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om bewijs van de wetenschappelijke 
basis aan te leveren. 
 
Punt 2.2: deze verklaring mag ondertekend worden  

- voor zover de operator over een gevalideerde ACS beschikt, EN 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_avian_influenza_viruses.htm
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- voor zover de operator wel degelijk een procedure specifiek voor export naar 
Singapore in zijn ACS heeft opgenomen en deze implementeert in de praktijk, 
EN 

- na controle van de traceerbaarheid van de eieren naar de producten (inclusief 
controle van de klasse of de toegepaste wasbehandeling).  

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de nodige bewijsstukken aan te 
leveren voor wat betreft de klasse van de gebruikte eieren (klasse A) of de op de 
eieren toegepaste wasbehandeling. 
Op basis van de verschafte informatie wordt de ene of de andere vermelding 
geschrapt. 
 
Punt 2.3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de toegepaste 
thermische behandeling en de resultaten van de autocontrole van de operator. De 
operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van bewijsstukken 
voorgelegd door de operator (lijst van ingrediënten of productieflow bijvoorbeeld). 
 
Punten 2.5 en 2.6: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 
 
Punt 2.7: dit punt is enkel van toepassing indien het export betreft van gesteriliseerde 
eiproducten (‘retort’), bijvoorbeeld producten in blik. In dit geval moet de operator de 
nodige documenten, die bewijzen dat er aan de eis voldaan wordt, ter beschikking 
stellen aan de certificerende agent.  
Indien aan dit punt voldaan wordt, wordt ook sowieso voldaan aan de vereiste 
hittebehandeling in punt 2.1.2. 
 
 
 
VII. AANVERWANTE WEBSITES 
 

- Singapore Food Agency (SFA): http://www.sfa.gov.sg/ 
- Accreditation criteria for overseas slaughterhouses, egg & meat processing 

establishments: https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-
resources/resources-for-businesses/Accreditation_criteria_establishment.pdf 

- Accredited overseas meat and egg processing establishments: 
https://www.sfa.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-
egg-processing-establishment 

http://www.sfa.gov.sg/
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/Accreditation_criteria_establishment.pdf
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/Accreditation_criteria_establishment.pdf
https://www.sfa.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-egg-processing-establishment
https://www.sfa.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-egg-processing-establishment

