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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Vlees van gekweekte konijnen 0208 10 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.22.01 Model van gezondheidscertificaat voor de 

invoer van vlees van gekweekte konijnen 
(Verordening 119/2009) GBHC155E 

3 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 door de bevoegde overheid van Groot-Brittannië is niet nodig 
voor de uitvoer van vlees van gekweekte konijnen. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Herkomst van de konijnen 
 
Voor wat betreft de herkomst van de konijnen waarvan het vlees is afgeleid, dient men 
te verzekeren dat de konijnen zijn gehouden gedurende de 6 weken voorafgaand aan 
het slachten in het land waar ze zijn geslacht.  
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A. Konijnen geslacht in België 
 
De informatie wordt verzameld op niveau van het slachthuis, op basis van een 
verklaring op eer door de konijnenhouder die de slachtkonijnen levert (= het 
herkomstbedrijf) aan het slachthuis. Deze verklaring dient toegevoegd te worden aan 
het VKI-document als bijlage. Zie modelverklaring in punt VII van deze instructie. 
 
Deze informatie wordt nadien stroomafwaarts in de voedselketen doorgegeven aan de 
hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 

B. Konijnen geslacht in een andere EU-Lidstaat (LS) 
 
Voor konijnen die in een andere LS worden geslacht, moet de operator beschikken 
over een pre-certificaat (zie punt VI van deze instructie). 
 
Indien nodig kan de operator de informatie over de herkomst van de konijnen 
vervolgens stroomafwaarts in de voedselketen doorgeven aan de hand van een pre-
attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie).  
 
 
Sanitair statuut van de bedrijven van herkomst 
 
De bedrijven van herkomst van de konijnen mogen niet onderhevig zijn aan restricties, 
of niet zijn opgenomen in een zone afgebakend vanwege een uitbraak van virale 
hemorragische ziekte, tularemie of myxomatose op moment van verzending naar het 
slachthuis, noch opgenomen zijn geweest gedurende de voorafgaande 40 dagen. 
 
Er is geen regelgeving die maatregelen voorziet ten gevolge van een uitbraak van 
bovenvermelde ziektes. Bijgevolg is steeds aan deze eis voldaan en dient geen 
bijkomende controle uitgevoerd te worden.  
 
 
 
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”. 
 

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.7: de “note” aan het einde van het certificaat stelt dat het land van origine 
(volgens de Britse website is dit het land waar de laatste productiestap heeft 
plaatsgevonden) ook het land van uitvoer (= België) moet zijn.  
De laatste productiestap dient dus in België plaats te vinden en de producten dienen 
bijgevolg het identificatiemerk van een Belgische inrichting dragen.  
België en de bijhorende ISO-code (BE) vermelden. 
 
Punt I.8: de code die moet worden ingevuld, is afhankelijk van de eventuele restricties 
die door Groot-Brittannië worden toegepast voor het Belgisch grondgebied. 

- De website van de Britse overheid raadplegen (het document dat moet worden 
geraadpleegd is opgenomen onder “Data Links” onder de naam “Certification 
requirements for meat of wild leporidae, of certain wild land mammals and of 
farmed rabbits from EU and EFTA states” – het kan nodig zijn om op “Show 
more” te klikken om de volledige lijst documenten die beschikbaar zijn onder 
“Data Links” te kunnen zien). 

- In kolom 1 “Country” de situatie voor België verifiëren. 
o Indien de code “RM” (= Rabbit Meat – beschreven in de kolom 5 

“Leporidae - Farmed rabbits”) opgenomen is in de lijn “Land”, zonder een 
verdere toevoeging (bv. Land-X, waarbij X staat voor het cijfer van de 
zone indien restricties werden vastgelegd), dan wil dit zeggen dat er 
geen restricties zijn voor het grondgebied van de betreffende LS voor 
wat betreft konijnenvlees.  
Het punt I.8 dient bijgevolg niet ingevuld te worden. 

 
Punt I.11: de Belgische inrichting vermelden vanwaar de producten naar Groot-
Brittannië worden verzonden.  
 
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: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de regelgeving, 
voor zover de inrichtingen waarin de producten vervaardigd werden beschikken over 
de nodige erkenning. 
 
Punt II.2.1: de code die men dient te vermelden, is die van het (de) land(en) waar het 
vlees is verkregen (slachting).  

- De landen bepalen waar het vlees werd verkregen (op basis van de gegevens 
beschikbaar in vak I.28). 

- Het document beschikbaar op de website van de Britse overheid raadplegen, 
waarvan sprake is in punt I.8 hierboven. 

- Voor elk land waar het vlees is verkregen de code van het land (indien er geen 
restricties werden vastgelegd) opnemen van kolom 2 van de lijn waarin de code 
“RM” vermeld is in kolom 5.   

- De verklaring kan hierna verder ondertekend worden op basis van 
bewijsstukken voorgelegd door de operator (verklaring op eer van de 
konijnenhouder, pre-attesten en/of pre-certificaten).   

https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk
https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk
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Punt II.2.2:  

- Punt II.2.2.(a): aangezien geen maatregelen beschreven zijn in de regelgeving, 
is steeds aan dit punt voldaan, en kan dit ondertekend worden op basis van 
afwezigheid van maatregelen in de regelgeving (zie punt IV Specifieke 
voorwaarden – Sanitair statuut van de bedrijven van herkomst), 

- Punt II.2.2.(b) t.e.m. (d): dit punt kan ondertekend worden op basis van de 
regelgeving.  

 
Punt II.2.3: kies de optie van toepassing op basis van de gegevens in punt I.28 De 
optie niet van toepassing dient te worden geschrapt. 
 
Punt II.2.4: de operator vult het punt in en legt de nodige bewijsstukken voor.  
 
Punt III: deze verklaring kan men ondertekenen op basis van de regelgeving. 
 
Punt IV: indien aanvullende garanties van toepassing zijn, dient men deze hier te 
beschrijven. Ga hiervoor als volgt te werk: 

- Raadpleeg het document beschikbaar op de website van de Britse overheid, 
waarvan sprake is in punt I.8, 

- Verifieer of in kolom 6 van deze tabel (“AG” – additional guarantees) melding 
wordt gemaakt van aanvullende garanties voor België of, indien er restricties 
vastgelegd werden door Groot-Brittannië, voor de zone van waaruit de 
producten worden uitgevoerd (de zone zoals beschreven in punt I.8). 

- Indien garanties beschreven zijn, dienen deze aangevuld en gecertificeerd te 
worden. De certificerende agent gaat na of er aan deze eisen voldaan is. De 
operator legt indien nodig bewijsstukken voor.   

 
Punt V: deze verklaring kan men ondertekenen op basis van de regelgeving.  
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIES, MELDINGEN 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”). 
 
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 
herkomst van de konijnen (op basis van de verklaring op eer van de konijnenhouder, 
ofwel onder de vorm van pre-attestaties afgeleverd door een Belgische operator, ofwel 

https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk
http://www.afsca.be/professionelen/export/
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onder de vorm van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van een 
andere LS), dan kan hij het konijnenvlees 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 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 
 
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 konijnenvlees bestemd voor Groot-Brittannië. 
 
 
1. The rabbits have been kept for at least six weeks before slaughter or since birth 
(in the case of animals less than six weeks old) in the country of slaughter.  
 

 
 
 
VII. MODELVERKLARINGEN 
 
Model nr. 1: verklaring op eer af te leveren door de konijnenhouder die de 
slachtkonijnen levert aan het slachthuis 
 
Deze verklaring op eer dient als bijlage toegevoegd te worden aan de VKI-
documenten.  
 
 
Ik, ondergetekende ……………………, eigenaar(1) / verantwoordelijke(1) van de 
konijnenhouderij ………………………..(2), verklaar dat de konijnen gedurende ten 
minste zes weken vóór de slacht of sedert hun geboorte (indien dieren van minder 
dan zes weken oud) in België werden gehouden. 

 
Datum:  
Handtekening en stempel: 
 
(1) schrappen wat niet past 
(2) naam, adres en beslagnummer(s) invullen 
 

 


