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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Gelatine 3503 Groot-Brittannië, eiland 

Man, Kanaaleilanden 
 
Wanneer men in de instructiebundel melding maakt van “Groot-Brittannië”, wordt 
hiermee steeds Groot-Brittannië, het eiland Man en de Kanaaleilanden bedoeld.  
 
 
 
II. NIET ONDERHANDELD CERTIFICAAT 
 
FAVV code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.GB.NN.05.01 Model van gezondheidscertificaat voor het op 

de markt plaatsen van gelatine bestemd voor 
humane consumptie (Verordening 2019/628) 
GBHC109E 

4 blz. 

 
Het hiervoor vermelde certificaat is niet onderhandeld met de autoriteiten van het derde 
land van bestemming. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de operator om na 
te gaan of het steeds wordt aanvaard door de autoriteiten van het land van 
bestemming. Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat 
het certificaat niet wordt aanvaard door de autoriteiten van het land van bestemming. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Groot-Brittannië 
 
Een specifieke erkenning van de bevoegde overheid van Groot-Brittannië is niet nodig 
voor de uitvoer van gelatine. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Diersoort van oorsprong en aard van de grondstoffen 
 
Om te kunnen bepalen of bepaalde eisen van het certificaat moeten worden 
ondertekend, moet men beschikken over de volgende informatie: 

- de diersoort waarvan de gelatine afgeleid is, 
- de aard van de grondstoffen waarvan de gelatine is afgeleid (huiden en vellen / 

andere). 
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Voor wat betreft de werkwijze rond pre-attestatie en vermeldingen op het 
handelsdocument, zie punt VI. van deze instructie. 
 

A. Gelatine vervaardigd in België 
 
Voor gelatine vervaardigd in België kan deze informatie worden verstrekt door de 
operator op basis van een verklaring gebaseerd op de technische fiche van het product 
en het productieproces van de gelatine. 
De informatie kan indien nodig verder in de keten worden doorgegeven aan de hand 
van een pre-attestatie op het handelsdocument. 
 

B. Gelatine vervaardigd in een andere lidstaat (LS) 
 
Voor gelatine vervaardigd in een andere LS, kan deze informatie door de operator in 
de andere LS aan de Belgische operator die deze producten gebruikt/verwerkt of 
uitvoert worden verstrekt aan de hand van een vermelding op het handelsdocument.  
De informatie kan vervolgens indien nodig verder in de keten worden doorgegeven 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument. 
 

C. Gelatine ingevoerd in de EU 
 
Deze informatie is beschikbaar op het importcertificaat. 
De operator moet het importcertificaat kunnen voorleggen. 

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Aanvullende instructies omtrent het invullen van Deel I van het certificaat kan 
men hieronder vinden.  
Raadpleeg indien nodig de informatie op de website van de Britse overheid (zie 
“Part 1: details of the dispatched consignment”) voor het invullen van deel I van 
het certificaat. 
Men dient steeds rekening te houden met eventuele “notes” op het einde van het 
certificaat, die soms nog extra informatie / eisen bevatten. 
Indien een van deze “notes” tegenstrijdig is met wat op de website van de Britse 
overheid vermeld staat, dan moet er in eerste instantie rekening worden gehouden met 
deze “note”. 
 
Punt I.7: het land en de bijhorende ISO-code vermelden waar de laatste 
productiestap van het uitgevoerde product heeft plaatsgevonden (d.w.z. het land 
waar zich de inrichting bevindt die het identificatiemerk op het product 
aanbrengt). 
 
Punt I.11: de Belgische inrichting vermelden vanwaar de producten naar GB 
worden verzonden.  
 

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain
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Punt I.13: vermeld de naam van de stad en de aard van de locatie (faciliteit / 
haven / luchthaven) van de plaats waar de producten worden geladen in het 
laatste vervoermiddel dat wordt gebruikt voor de verzending naar Groot-
Brittannië. 
 
Punt II.1 – vier eerste verklaringen betreffende het feit dat de gelatine werd vervaardigd 
overeenkomstig de van toepassing zijnde reglementaire bepalingen 

- Deze verklaringen kunnen worden ondertekend voor zover het product wel 
degelijk werd vervaardigd door een operator die over de nodige erkenning 
beschikt. 

- Controleren of de producten wel degelijk het identificatiemerk dragen van een 
operator die erkend is voor het vervaardigen van gelatine bestemd voor humane 
consumptie. 

 
Punt II.1 – verklaring betreffende het feit dat de gelatine is vervaardigd van dieren die 
een gunstige ante- en post-mortemkeuring hebben ondergaan 

- Deze verklaring moet enkel worden ondertekend indien de gelatine afgeleid is 
van runderen / schapen / geiten: de operator legt de nodige bewijsstukken 
(productfiche, productieproces, pre-attestaties, vermeldingen op het 
handelsdocument, importcertificaat) voor die toelaten te bepalen of het nodig is 
om deze verklaring te ondertekenen. Indien niet, de verklaring schrappen. 

- De verklaring zelf kan worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
Punt II.1 – verklaringen betreffende de risicostatus voor BSE 

- Deze verklaringen moeten enkel worden ondertekend indien de gelatine 
afgeleid is van runderen / schapen / geiten EN indien de gelatine afgeleid is van 
grondstoffen andere dan huiden en vellen: de operator legt de nodige 
bewijsstukken (productfiche, productieproces, pre-attestaties, vermeldingen op 
het handelsdocument, importcertificaat) voor die toelaten te bepalen indien het 
nodig is om deze verklaring te ondertekenen. Indien niet, de verklaringen 
schrappen. 

- Indien de verklaringen moeten worden ondertekend, bepalen in welk land de 
gelatine werd vervaardigd (zie identificatiemerk op de producten om het land 
van productie te bepalen) en de risicostatus voor BSE van dit land nagaan op 
de website van de OIE. 

o Indien het land van productie beschikt over een verwaarloosbare 
risicostatus, de 1ste optie weerhouden (deze die van ‘either’ tot de eerste 
‘or’ gaat). 

o Indien het land van productie beschikt over een gecontroleerde 
risicostatus, de 2de optie weerhouden (deze die van de eerste ‘or’ tot de 
tweede ‘or’ gaat). 

o Indien het land van productie beschikt over een onbepaalde risicostatus, 
de 3de weerhouden (deze die van de tweede ‘or’ tot de het einde van de 
eisen gaat). 

o De verklaringen zelf kunnen worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 

 
 

https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status/
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VI. PRE-ATTESTATIES, VERMELDINGEN EN PRE-CERTIFICATEN 
 
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”). 
 
Zoals beschreven in punt IV is uitgesloten van de verplichting tot pre-certificatie: 
gelatine, die in een andere LS vervaardigd werd door een erkende operator. Die 
gelatine mag worden vergezeld van een vermelding die wordt afgegeven op het 
handelsdocument door de erkende 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. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een Belgische operator beschikt over de relevante informatie inzake de 
diersoort en de aard van de grondstoffen waarvan de gelatine is afgeleid (ofwel omdat 
hij het zelf vervaardigt, ofwel onder de vorm van een pre-attestatie, ofwel onder de 
vorm van een vermeldingen op het handelsdocument, ofwel onder de vorm van een 
importcertificaat in de EU), dan kan hij de gelatine pre-attesteren voor Groot-Brittannië. 
 
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: GB. 
 
Diersoort waarvan de gelatine is afgeleid: ……………………… 
Aard van de gebruikte grondstoffen: huiden / vellen / andere (1) 

 
Naam van de verantwoordelijke: 
Naam en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
(1) schrappen wat niet van toepassing is. 
 

 
 
Vermelding op het handelsdocument afgeleverd door een operator gevestigd in een 
andere LS 
 
Een vermelding op het handelsdocument afgeleverd door een operator gevestigd in 
een andere LS, om de diersoort en de aard van de grondstoffen waarvan de gelatine 
is afgeleid te bevestigen, is ontvankelijk voor zover de operator die deze vermelding 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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aflevert erkend is voor de productie van gelatine overeenkomstig de van toepassing 
zijnde Europese regelgeving. 
De volgende vermelding moet op het handelsdocument aangebracht zijn, om 
ontvankelijk te zijn: 
 
 
Species the gelatin is derived from: …………. 
Nature of the raw materials: skins / hides / other (1) 
 
Date: 
Name and signature responsible person: 
 
(1) keep as appropriate 
 

 


