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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Pluimveevlees 0207 

0208 
0504 

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.01.02 Model van gezondheidscertificaat voor 

pluimveevlees (Verordening 798/2008) 
GBHC074E 

5 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 pluimveevlees. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Herkomst van het pluimvee 
 
Het land van herkomst van het pluimvee (m.a.w. het land waar het verbleef op het 
moment dat het naar het slachthuis werd verstuurd) moet worden vermeld op het 
certificaat. 
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A. Pluimvee geslacht in België 
 
De informatie betreffende het land van herkomst van het pluimvee wordt geverifieerd 
op niveau van het slachthuis op basis van de informatie beschikbaar op het VKI-
document. 
 
De informatie omtrent het land van herkomst kan indien nodig stroomafwaarts in de 
keten doorgegeven worden aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 

B. Pluimvee geslacht in een andere EU-Lidstaat (LS) 
 
De informatie betreffende het land van herkomst van het pluimvee kan worden 
gegeven: 

- HETZIJ aan de hand van het handelsdocument voor zover de vermelding 
“Oorsprong: ………………” of “Gehouden in: ……………” erop vermeld is, 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1337/2013,  

- HETZIJ aan de hand van een pre-certificaat.  
 
Indien nodig kan de operator de informatie vervolgens stroomafwaarts in de keten 
doorgeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI 
van deze instructie).  
 
 
Sanitaire status van de bedrijven van herkomst van het pluimvee voor hoog pathogene 
aviaire influenza (HPAI) en de ziekte van Newcastle (NCD) 
 
De bedrijven van herkomst van het pluimvee mogen niet gelegen zijn, op moment van 
het verzenden van het pluimvee naar het slachthuis, in een zone afgebakend 
overeenkomstig de EU-regelgeving rond een haard van HPAI en NCD. 
 

A. Pluimvee geslacht in België 
 
Het voldoen aan deze eis wordt gecontroleerd op niveau van het slachthuis op basis 
van de informatie beschikbaar op het VKI-document. Er moet gecontroleerd worden 
dat de inrichting van herkomst van het pluimvee niet gelegen is, op moment van 
verzending van het pluimvee naar het slachthuis, in een zone die, overeenkomstig 
de Europese regelgeving, afgebakend is rond een haard van HPAI of NCD (zie 
deel 3 – 2de en 3de kader in het VKI-document).  
 
Het voldoen aan deze eis kan stroomafwaarts in de keten doorgegeven worden aan 
de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze 
instructie). 
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B. Pluimvee geslacht in een andere EU-LS 
 
Het voldoen aan deze eis moet worden gegarandeerd aan de hand van een pre-
certificaat afgeleverd door de overheid van de LS waar het vlees werd verkregen (zie 
punt VI. in deze instructie). 
 
Het voldoen aan deze eis kan nadien stroomafwaarts in de keten worden doorgegeven 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze 
instructie).  
 
 
Inrichtingen waarin het vlees wordt verkregen  
 
Het uitgevoerde vlees mag niet verkregen zijn in een inrichting noch verzonden 
worden vanuit een inrichting gelegen in een zone die afgebakend is rond een 
haard van HPAI of NCD. 
 
Voor wat betreft de afbakening van de zones en de periode van toepassing van deze 
zones is wat voorzien is door de Europese regelgeving dat wat als referentie geldt. De 
inrichting mag niet in een zone gelegen zijn op het moment van productie of de 
verzending, maar de restricties worden opgeheven zodra de zone is opgeheven. 
 
Voor de pre-attestatie en pre-certificatie, zie punt VI. van deze instructie. 
 

A. Producten vervaardigd in België 
 
Een slachthuis mag het voldoen aan deze eis doorgeven in de voedselketen aan 
de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument voor zover het zelf niet 
gelegen is in een zone die afgebakend is rond een haard van HPAI of NCD op het 
moment van slachten. 
 
Een productie-inrichting stroomafwaarts van het slachthuis mag het voldoen 
aan deze eis doorgeven in de voedselketen aan de hand van een pre-attestatie 
op het handelsdocument voor zover deze: 

- zelf niet gelegen is in een zone die afgebakend is rond een haard van HPAI 
of NCD op moment van productie van de producten, 

- beschikt, voor grondstoffen die ze gebruikt heeft, over een pre-attestatie 
voor Groot-Brittannië of een pre-certificaat die bevestigd dat aan deze 
eisen is voldaan. 

 
B. Producten (deels) vervaardigd in andere LS 

 
Het voldoen aan deze eis kan door een operator erkend voor het vervaardigen van 
pluimveevlees worden gegarandeerd aan de hand van een pre-certificaat afgeleverd 
door de overheid van de LS waar het vlees werd vervaardigd. 
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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.8: de code die moet worden ingevuld, is afhankelijk van de code die voor punt 
1.7 is vermeld. Voor zover het uitgevoerde vlees vergezeld is van pre-attestaties 
(indien laatste productiestap in België heeft plaatsgevonden) en/of een pre-
certificaat (indien laatste productiestap in een andere LS heeft plaatsgevonden) 
die bevestigen dat de productiestappen hebben plaatsgevonden in inrichtingen 
niet gelegen in zones afgebakend rond HPAI of NCD-haarden, dan neemt men 
de code ‘ISO-code land-1’ op waarbij de ISO-code dezelfde code is als voor punt 
1.7. 
 
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: dit punt betreft de plaats van waaruit het vlees wordt verzonden (zie de 
gegevens in vak I.11).  
Men dient zicht ervan te vergewissen dat de inrichting van waaruit het vlees 
wordt verzonden niet gelegen is in een zone afgebakend rond een haard van 
HPAI en/of NCD (overeenkomstig de Europese regelgeving) op het moment van 
certificeren. Indien dit het geval is, de code “BE-1” vermelden in de lijn 
betreffende het grondgebied, en de lijn betreffende het compartiment schrappen. 
Volgende controles dienen te worden uitgevoerd: 

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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- de dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten controleren op de 
website van het FAVV; 

- is België officieel vrij van de ziektes, dan dienen er geen extra controles 
te worden uitgevoerd;  

- indien België niet officieel vrij is van een van de ziektes, de specifieke 
webpagina van de betrokken ziekte raadplegen (HPAI, NCD) om na te gaan 
waar er nog uitbraken zijn waarrond de zones nog niet zijn opgeheven, en 
controleren dat deze haarden op meer dan 10 km zijn van de plaats van 
verzending van de producten. 

 
Punt II.2.2: de eerste optie behouden (geen vaccinatie) en de andere schrappen, 
gezien vaccinatie van pluimvee tegen aviaire influenza niet toegelaten is. 
 
Punt II.2.3: dit punt betreft het pluimvee waarvan het vlees is afgeleid. 

- Bepalen van welke land(en) het pluimvee afkomstig is, dit kan via de informatie 
aanwezig in de VKI-documenten (2de deel – adres van het beslag) of op basis 
van de pre-attestaties, een handelsdocument (vermelding zoals gesteld in 
punt IV. Specifieke voorwaarden - Herkomst van het pluimvee) en/of pre-
certificaten die ter beschikking worden gesteld door de operator. 

- Verifieer hierna op basis van de informatie aanwezig in de VKI-
documenten (3de deel – 2de kader), de pre-attestaties en/of pre-certificaten 
die ter beschikking worden gesteld door de operator, of de 
pluimveebedrijven van herkomst niet gelegen waren in een zone 
afgebakend rond een haard van HPAI of NCD, dit op het moment van de 
verzending van het pluimvee naar het slachthuis.  

- Indien de pluimveebedrijven van herkomst niet gelegen zijn in een zone, 
dient men voor elk land waarvan het pluimvee afkomstig is de code “land-1” te 
vermelden in punt II.2.3 van het certificaat (voor wat betreft de code van het 
grondgebied). 

- Het deel betreffende het compartiment schrappen. 
 
Punt II.2.4: deze verklaring is gedekt door de controles uitgevoerd in punt II.2.3. 
 
Punt II.2.5: 

- Punt (a): de operator vult het punt in en legt de nodige bewijsstukken voor 
wat betreft de slachtdata. 

- Punten (b) en (c): deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van 
de regelgeving. 

 
Punt II.2.6: 

- Punt (a): controleren dat het uitgevoerde vlees vergezeld is van de nodige 
pre-attestaties (indien laatste productiestap in België heeft 
plaatsgevonden) en/of de nodige pre-certificaten (indien laatste 
productiestap in een andere LS heeft plaatsgevonden) die bevestigen dat 
de productiestappen hebben plaatsgevonden in inrichtingen niet gelegen 
in zones. Het pre-attest/pre-certificaat dekt alle productiestappen, 
inclusief het slachten.  Indien de documenten dus voorgelegd kunnen 

https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/situatiebelgie.asp
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/#situatiebelgie
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worden, is deze voorwaarde omtrent het slachthuis gedekt en kan dit punt 
op basis daarvan worden ondertekend. 

- Punt (b): deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
Punten II.2.7 en II.2.8: niet van toepassing voor België. Deze punten moeten niet 
geschrapt worden, noch gecontroleerd. 
 
Punt II.3: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de regelgeving.  
 
 
 
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”). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake:  

- de herkomst van pluimvee (op basis van de VKI-documenten of 
handelsdocumenten met de vermelding “Oorsprong: ….” of “Gehouden in: …..” 
erop, ofwel onder de vorm van pre-attestaties afgeleverd door een Belgische 
operator, ofwel onder de vorm van een pre-certificaat afgeleverd door de 
bevoegde overheid van een andere LS),  

- de sanitaire status van de inrichtingen van herkomst van het pluimvee (op basis 
van de VKI-documenten, pre-attestaties afgeleverd door een Belgische 
operator of onder de vorm van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde 
overheid van een andere LS),  

- de inrichtingen waarin het vlees wordt verkregen (op basis van de pre-
attestaties afgeleverd door een Belgische operator, of onder de vorm van 
een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere 
LS) 

dan kan hij het pluimveevlees 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 
 
- Land(en) van herkomst van het pluimvee: …………………… 
 
Naam: 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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Datum en stempel: 
 

 
 
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 pluimveevlees bestemd voor Groot-Brittannië. 
 
 
- Origin: …………………… / Reared in: …………………………… (1) 

- Poultry held, at time of shipment to the slaughter house), in farms not located in 
zones (10km) delimited around outbreak of HPAI / NCD (2) 

- Production of meat carried out, from slaughter on, in establishments not located 
in zones (10km) delimited around outbreak of HPAI / NCD (2) 

 
Date: 
Name and signature responsible person: 
 
(1) Keep as appropriate 
(2) HPAI = highly pathogenic avian influenza, NCD = Newcastle disease 
 

 


