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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Eiproducten 
 

0408 
3502 

Sri Lanka 
 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.LK.01.01 
 

Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 
eiproducten 

3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Exporterkenning voor Sri Lanka 
 
Een operator die eiproducten wenst te exporteren naar Sri Lanka moet op 
voorhand niet beschikken over een specifieke erkenning door de overheid van 
Sri Lanka. 
 
De operator moet echter wel over een invoervergunning beschikken. Het is aan 
de operator om de nodige stappen te ondernemen om deze invoervergunning te 
verkrijgen: het FAVV komt niet tussenbeide in dit proces.  
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Producten die geëxporteerd mogen worden naar Sri Lanka 
 
De geëxporteerde producten moeten het identificatiemerk dragen van een 
Belgisch bedrijf goedgekeurd voor de productie van eiproducten. 
De gebruikte grondstoffen (eieren of eiproducten) mogen echter afkomstig zijn 
van België of andere EU lidstaten (LS), voor zover voldaan is aan de 
voorwaarden betreffende aviaire influenza. 
 
 
Etikettering van de verpakkingen 
 
De verpakking van de geëxporteerde producten moet volgende informatie 
bevatten: 

- de productiedatum; 
- de vervaldatum; 
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- de naam, het adres en het erkenningsnummer van het Belgische 
productiebedrijf.  

 
 
Voorwaarden met betrekking tot hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) 
 
De eieren die gebruikt werden voor de productie van de eiproducten moeten 
afkomstig zijn van België of andere lidstaten (LS) die vrij waren van hoog 
pathogene aviaire influenza op het moment van verzamelen van de eieren. 
 
Het is daarom noodzakelijk te weten in welke lidstaten en op welke 
datum/gedurende welke periode de eieren werden verzameld, om te kunnen 
controleren of aan de eis voldaan is.  
 
Voor de eiproducten die vervaardigd werden in België vertrekkende van verse 
eieren (verzameld in België of in andere LS), kan deze informatie geattesteerd 
worden door de operator door middel van een verklaring gebaseerd op de 
traceerbaarheidsinformatie waarover hij beschikt. 
Een steekproefsgewijze controle van de traceerbaarheid van de verse eieren zal 
uitgevoerd worden om de informatie verklaard door de operator te verifiëren. 
De informatie kan indien nodig verder doorgegeven worden in de voedselketen 
door middel van een pre-attestatie (zie punt VI. van deze instructie). 
 
Voor de eiproducten die vervaardigd werden in België vertrekkende van 
eiproducten eveneens vervaardigd in België, moet deze informatie aangeleverd 
worden door de operator-leverancier gesitueerd in België door middel van een 
pre-attestatie op het handelsdocument, en kan deze indien nodig verder 
doorgegeven worden in de voedselketen door middel van een pre-attestatie (zie 
punt VI. van deze instructie). 
 
Voor de eiproducten die vervaardigd werden in België vertrekkende van 
eiproducten vervaardigd in een andere LS, moet deze informatie aangeleverd 
worden door de operator-leverancier gesitueerd in de andere LS door middel van 
een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van de andere LS die 
toezicht houdt op deze operator-leverancier (zie punt VI. van deze instructie). 
De informatie kan indien nodig verder doorgegeven worden in de voedselketen 
door middel van een pre-attestatie (zie punt VI. van deze instructie). 
 
 
Voorwaarden met betrekking tot laag pathogene aviaire influenza (LPAI) 
 
De eieren die gebruikt werden voor de productie van de eiproducten moeten: 

- ofwel afkomstig zijn van België of andere lidstaten (LS) vrij van laag 
pathogene aviaire influenza op het moment van verzamelen van deze 
eieren; 

- ofwel onderworpen zijn aan een thermische behandeling die voldoende is 
voor het vernietigen van aviaire influenza virussen. 
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De informatie met betrekking tot de oorsprong (LS) en de datum/periode van 
verzamelen van de eieren moet op dezelfde manier aangeleverd worden zoals 
hierboven beschreven, teneinde te kunnen verifiëren of er voldaan is aan de eis 
met betrekking tot het sanitair statuut voor LPAI. 
 
Indien de eis met betrekking tot het sanitair statuut voor LPAI niet voldaan is, 
moeten garanties gegeven worden over de thermische behandeling die werd 
toegepast op het product.  

- De referentie thermische behandelingen zijn deze vermeld in de Code voor 
landdieren van de OIE, artikel 10.1.25. 

- Een alternatieve tijd/temperatuur combinatie wordt geaccepteerd, evenals 
behandelingen van andere producttypes dan deze die vermeld worden, 
voor zover de operator het bewijs kan voorleggen dat deze behandeling 
voldoende is om het aviaire influenza virus te inactiveren (bijvoorbeeld 
door middel van wetenschappelijke publicaties). 

 
Voor de eiproducten die vervaardigd werden in België vertrekkende van verse 
eieren (verzameld in België of in andere LS), kunnen de garanties aangeleverd 
worden door de operator op basis van zijn productieproces. 
De informatie kan indien nodig verder doorgegeven worden in de voedselketen 
door middel van een pre-attestatie (zie punt VI. van deze instructie). 
 
Voor de eiproducten die vervaardigd werden in België vertrekkende van 
eiproducten die eveneens vervaardigd werden in België, kunnen de garanties 
aangeleverd worden door de operator-leverancier die gesitueerd is in België 
door middel van een pre-attestatie op het handelsdocument en deze kunnen 
vervolgens indien nodig doorgegeven worden verder in de voedselketen door 
middel van een pre-attestatie (zie punt VI. van deze instructie). 
 
Voor de eiproducten die vervaardigd werden in België vertrekkende van 
eiproducten die vervaardigd werden in een andere LS, kunnen deze garanties 
aangeleverd worden door de operator-leverancier die gesitueerd is in de andere 
LS door middel van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid 
van de andere LS die toezicht houdt op deze operator-leverancier (zie punt VI. 
van deze instructie). 
De informatie kan indien nodig verder doorgegeven worden in de voedselketen 
door middel van een pre-attestatie (zie punt VI. van deze instructie). 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Punt 1.9: de informatie vermelden van de inrichting van waaruit de producten 
zullen worden uitgevoerd. 
 
Point 1.11: het adres vermelden van de fysieke plaats van waaruit de producten 
geëxporteerd worden.  
 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_avian_influenza_viruses.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_avian_influenza_viruses.htm
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Punt 2.1: deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de sanitaire 
status voor HPAI van de LS waarvan de eieren, waarvan de eiproducten gemaakt 
zijn, afkomstig zijn. 

- De certificerende agent gaat na in welke LS de eieren verzameld werden 
en op welke datum/gedurende welke periode, op basis van de 
verklaringen / de pre-attestaties / de pre-certificaten aangeleverd door de 
operator. 

- De certificerende agent gaat, voor elke betrokken LS, de situatie 
betreffende HPAI na op de van toepassing zijnde datum / periode van 
verzamelen. 

o Deze verificatie wordt uitgevoerd op de website van de OIE: kies 
onder ‘Choose disease’ voor ‘Highly path. avian influenza’, kies 
onder ‘Choose a species’ voor ‘Birds’ en vul de periode in (opgelet, 
deze varieert in functie van wat er gecontroleerd wordt – zie 
hieronder). 

o Zich ervan verzekeren dat er op de kaart in de betrokken LS geen 
enkele gebeurtenis ‘Continuing (domestic)’ is (kleine rode cirkels) 
op de datum / tijdens de periode van verzamelen van de eieren. 

o Indien er geen enkele gebeurtenis ‘Continuing’ is, zich er ook van 
verzekeren dat er geen enkele gebeurtenis als ‘Resolved 
(domestic)’ is aangeduid op de kaart in de betrokken LS (kleine 
blauwe cirkels) gedurende de 3 maanden voorafgaand aan de 
datum / periode van verzamelen.   

 
Punt 2.2: de inrichting waar de geëxporteerde producten geproduceerd werden 
mag zich niet bevinden in een afgebakende zone rond een haard van HPAI op 
het moment van vervaardigen van de producten. Bij de verificatie moet er dus 
rekening gehouden worden met de productiedatum van de producten (te 
verstrekken door de operator). 

- Verifiëren, op de website van het FAVV, of België inderdaad vrij was van 
HPAI op het moment van vervaardigen van de geëxporteerde producten. 
In dit geval is het punt gedekt. 

- Indien België niet vrij was van HPAI, zich ervan verzekeren op de website 
van de OIE dat de producerende inrichting op het moment van productie 
niet gesitueerd was in een afgebakende zone rond een haard: 

o ‘Belgium’ selecteren als land 
o Het relevante jaartal selecteren 
o De relevante gebeurtenis selecteren door te klikken op het ‘oogje’ 

aan de linkerkant van de tabel (kolom ‘Summary’) om de 
afgebakende zones rond de haarden te visualiseren. 

 
Punt 2.3: deze verklaring kan ondertekend worden op voorwaarde dat de 
operator die zijn identificatiemerk aanbrengt op de producten door het FAVV 
erkend is voor het vervaardigen van eiproducten.  
 
Punt 2.4: deze verklaring kan ondertekend worden na controle.  

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseaseoutbreakmaps
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countryreports
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- Eerst de sanitaire status met betrekking tot LPAI verifiëren van de LS 
waarvan de eieren afkomstig zijn die gebruikt werden voor het 
vervaardigen van de producten.  

o De certificerende agent gaat na in welke LS de eieren verzameld 
werden en op welke datum / gedurende welke periode, op basis van 
de verklaringen / de pre-attestaties / de pre-certificaten aangeleverd 
door de operator.  

o De certificerende agent gaat, voor elke betrokken LS, de situatie 
betreffende LPAI na op de van toepassing zijnde datum / periode 
van verzamelen. 
 De verificatie wordt uitgevoerd op de website van de OIE: 

kies onder ‘Choose disease’ voor ‘Low pathogenic avian 
influenza’, kies onder ‘Choose a species’ voor ‘Birds’ en vul 
de periode in (opgelet, deze varieert in functie van wat er 
gecontroleerd wordt – zie hieronder). 

 Zich ervan verzekeren dat er op de kaart in de betrokken LS 
geen enkele gebeurtenis ‘Continuing (domestic)’ is (kleine 
rode cirkels) op de datum / tijdens de periode van verzamelen 
van de eieren. Indien dit het geval is, is het punt gedekt.  

- Indien de gevraagde garanties niet gedekt kunnen worden door het 
sanitair statuut betreffende LPAI, moet de operator het bewijs kunnen 
voorleggen van een toegepaste hittebehandeling (het proces zelf, pre-
attestatie, pre-certificaat). Indien de toegepaste hittebehandeling afwijkt 
van de tijd / temperatuur combinaties vermeld in de Code van de OIE, is 
het aan de operator om het bewijs voor te leggen dat deze behandeling 
equivalent is aan deze die beschreven zijn in de Code van de OIE.  

 
Punt 2.5: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
 
 
VI. PRE-CERTIFICERING EN PRE-ATTESTATIE 
 
De algemene modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-CB betreffende 
pre-attestatie en pre-certificering zijn van toepassing (zie website van het FAVV, 
onder het tabblad « Algemene documenten voor de export naar derde landen »). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-certificering 
 
Het pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde autoriteit van een andere LS 
moet de volgende verklaringen bevatten om gebruikt te kunnen worden voor de 
certificering van eiproducten met bestemming Sri Lanka. 
 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseaseoutbreakmaps
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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1. The egg products are derived from eggs laid 

- in the following countries: ………………………………………………………… 
- on the following date / during the following period: …………………………….. 

 
2. The egg products have been subjected to the following heat treatment:  
…………………………………………………………………………………………… (1)(2) 

 
(1) Specify time / temperature combination 
(2) To certify only if the country in which the eggs where laid was not free of low pathogen avian 
influenza at the time the eggs where laid 
 

 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie m.b.t.: 

- de oorsprong van eieren (hetzij op basis van zijn eigen traceerbaarheid, 
hetzij in de vorm van een pre-attestatie afgeleverd door een 
stroomopwaarts gelegen Belgische operator, hetzij in de vorm van een 
pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere LS),  

- de datum / periode van verzamelen van de eieren (hetzij op basis van zijn 
eigen traceerbaarheid, hetzij in de vorm van een pre-attestatie afgeleverd 
door een stroomopwaarts gelegen Belgische operator, hetzij in de vorm 
van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van een 
andere LS), 

- de warmtebehandeling die het product heeft ondergaan (hetzij op basis 
van het productieproces dat hij zelf toepast, hetzij in de vorm van een pre-
attestatie afgeleverd door een stroomopwaarts gelegen Belgische 
operator, hetzij in de vorm van een pre-certificaat afgeleverd door de 
bevoegde overheid van een andere LS), 

kan hij de eiproducten pre-attesteren voor Sri Lanka. 
 
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: LK. 
Oorsprong van de eieren:…………………………………………………………………. 
Datum/periode van verzamelen van de eieren:………………………………………… 
Toegepaste hittebehandeling:……………………………………………………………. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 


