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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Vleesbereidingen 0207 

0210 
1601 
1602 

 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 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.GB.NN.06.02 
 

Model van gezondheidscertificaat voor 
vleesbereidingen (Besluit 2000/572) GBHC115E 

6 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 het Groot-Brittannië: 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Groot-Brittannië is niet nodig 
voor de uitvoer van vleesbereidingen. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN  
 
Temperatuur van de vleesbereidingen 
 
Enkel vleesbereidingen die diepgevroren zijn, komen in aanmerking voor uitvoer naar 
Groot-Brittannië. 
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Vleesbereidingen die in aanmerking komen voor export naar GB 
 
Het land van oorsprong van de vleesbereidingen (te begrijpen als het land waar 
de inrichting die het identificatiemerk aanbrengt op de producten gevestigd is) 
moet hetzelfde land zijn als het land van export, dus België (zie uitleg aan het 
einde van het certificaat voor het invullen van deel I van het certificaat en Britse 
website).  
M.a.w., de vleesbereidingen moeten het identificatiemerk van een Belgische 
inrichting dragen. 
 
Vleesbereidingen vervaardigd in een andere EU-lidstaat (LS) moeten verder 
verwerkt worden in België vooraleer ze worden uitgevoerd naar Groot-Brittannië, 
zodat het eindproduct een Belgisch identificatiemerk draagt.   
 
 
Vlees dat in aanmerking komt voor vleesbereidingen 
 
Enkel vlees dat voldoet aan de voorwaarden voor Groot-Brittannië en als vers vlees 
mag worden uitgevoerd naar Groot-Brittannië komt in aanmerking voor het 
vervaardigen van vleesbereidingen bestemd voor Groot-Brittannië. 
 

A. Vleesbereidingen vervaardigd in België 
 
Vlees dat als grondstof gebruikt wordt voor het vervaardigen van vleesbereidingen 
moet: 

- hetzij vergezeld zijn van een pre-attestatie voor Groot-Brittannië (indien 
verkregen in België), 

- hetzij vergezeld zijn van een pre-certificaat voor Groot-Brittannië (indien 
verkregen in een andere LS). 

 
De pre-attestaties en/of pre-certificaten die nodig zijn, worden beschreven in de 
verschillende instructiebundels voor vlees (naar gelang de diersoort) die beschikbaar 
zijn op de website van het FAVV voor export naar Groot-Brittannië. 
 
Het voldoen aan de eisen kan vervolgens, indien nodig, verder in de voedselketen 
doorgegeven aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI 
van deze instructie). 
 
Opgelet!!! 
 
Export van vleesbereidingen op basis van paardachtigen, schapen en lagomorfen 
(met uitzondering van gekweekte konijnen (“Farmed rabbits”, zie model 
EX.VTP.GB.NN.22.xx)) die in België zijn vervaardigd, zal pas mogelijk zijn wanneer 
er een instructiebundel bestaat voor export van vlees op basis van deze diersoorten 
naar Groot-Brittannië. 
 

 
 

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
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
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/default.asp#UK
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B. Vleesbereidingen vervaardigd in een andere LS 
 
Vleesbereidingen die vervaardigd zijn in een andere LS, en als grondstof worden 
gebruikt in België voor het vervaardigen van de uit te voeren vleesbereidingen, 
moeten vergezeld zijn van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid 
van de LS waar de vleesbereidingen werden vervaardigd (zie punt VI van deze 
instructie). 
 
Het voldoen aan de eisen kan vervolgens, indien nodig, verder in de 
voedselketen doorgegeven worden aan de hand van een pre-attestatie op het 
handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 
 
Trichines 
 

A. Vleesbereidingen op basis van varkens 
 
Het certificaat volgt de Europese regelgeving voor wat betreft trichines. Wat werd 
toegepast voor de controle op trichines (test, koudebehandeling, gecontroleerde 
huisvesting) moet echter worden vermeld op het certificaat. 
 
De nodige informatie is al voorzien op pre-attestaties en pre-certificaten vereist voor 
varkensvlees bestemd voor Groot-Brittannië. 
De informatie kan vervolgens, indien nodig, verder in de voedselketen doorgegeven 
aan de hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze 
instructie). 
 

B. Vleesbereidingen op basis van paarden of everzwijnen 
 
Karkassen van paarden en everzwijnen moeten, overeenkomstig de regelgeving, 
allemaal met negatief resultaat getest zijn voor Trichinella aan de hand van een 
digestiemethode om als geschikt voor humane consumptie te worden beschouwd. Er 
wordt dus sowieso aan de eis in het certificaat betreffende trichines voldaan. 
 
 
 
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 oorsprong 
(volgens de Britse website is dit het land waar de laatste productiestap van de 
vleesbereiding 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 in dit punt. 
 
Punt I.8: de code die moet worden ingevuld, is afhankelijk van:  

- de componenten van de vleesbereiding (m.a.w. van welke diersoorten 
vlees gebruikt werd bij de vervaarding van de vleesbereiding),   

- de eventuele restricties die door de EU worden toegepast op het Belgisch 
grondgebied, dit inzake HPAI en NCD, 

- de eventuele restricties die door Groot-Brittannië worden toegepast voor het 
Belgisch grondgebied voor andere ziektes. 

Om deze code te achterhalen, eerst verifiëren van welke diersoorten vlees 
gebruikt werd bij de vervaardiging van de vleesbereidingen. 

- indien de vleesbereiding pluimveevlees bevat: controleer of de laatste 
productiestap van de vleesbereidingen niet heeft plaatsgevonden in een 
inrichting gelegen in een zone afgebakend rond een haard van HPAI of 
NCD overeenkomstig de Europese regelgeving.  

o verifieer hiervoor de dierziektestatus van België voor HPAI en NCD 
op de website van het FAVV. 

o indien België officieel vrij is van HPAI en NCD, de code “BE-1” 
vermelden. 

o indien België niet officieel vrij is van HPAI en/of NCD, nagaan dat de 
inrichting waar de laatste productiestap plaatsgevonden heeft, niet 
gelegen was in een zone op moment van productie (zones 
beschreven op website FAVV: HPAI en NCD).  
Indien niet gelegen in een zone, de code “BE-1” vermelden. Indien 
wel gelegen in een zone is export niet mogelijk. 

- Indien de vleesbereiding vlees van andere diersoorten bevat: 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 products 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 dit document zijn 2 tabellen opgenomen: enkel tabel 1 (Regionalised 
territories for the countries listed in Table 2) is hier van toepassing. Hierin 
worden de landen opgelijst waarvoor restricties gelden door Groot-Brittannië: 

o Indien België niet is opgenomen in tabel 1 van dit document, betekent dit 
dat er geen restricties zijn vastgelegd door Groot-Brittannië, en kan men 
de zone “BE-0” vermelden.  

o Indien België is opgenomen in tabel 1, en in één van de bijhorende lijnen 
anders dan BE-0 de beschrijving “Those areas listed under (country) 
in Part I/II/III in the ‘Regions of EU Member States restricted due to 
ASF outbreaks’ document published here” is opgenomen, dan 
betekent dit dat er beperkingen zijn ten opzichte van vleesbereidingen 
op basis van varkensvlees. 

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
https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk
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 Indien de vleesbereidingen bijgevolg vlees van varkens bevatten, 
dient men te controleren of de laatste productiestap van de 
vleesbereidingen niet heeft plaatsgevonden in een inrichting 
gelegen in een zone die onderworpen is aan restricties door 
Groot-Brittannië. 

 De zones die door Groot-Brittannië onder restrictie worden 
geplaatst kan men terugvinden in het document dat op de 
website van de Britse overheid beschikbaar is gesteld (het 
document dat moet worden geraadpleegd is opgenomen 
onder “Data Links” onder de naam “Regions of European 
Union member States restricted due to African swine fever 
outbreaks …”). 
Men moet dus controleren dat de inrichting waar de laatste 
productiestap heeft plaatsgevonden, niet gelegen was op 
moment van productie in een zone beschreven in dit document. 

 Indien de inrichting niet gelegen was in een zone onder 
restrictie, kan men in punt I.8 de code BE-X (waarbij de X staat 
voor het cijfer van de zone) opnemen die vermeld is in kolom 
2 van de lijn die de zones onder restrictie uitsluit (in het 
algemeen betreft het de code “BE-1”), dit in het document 
‘Certification requirements for meat products from EU and 
EFTA states’.  

 
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: invullen rekening houdend met het volgende.  

- Punt II.(A): de soorten die worden vermeld moeten overeenkomen met wat 
vermeld staat in punt I.28 van het certificaat.  

- Punt II.(B): het land (of de niet onder restrictie staande zone binnen dit land 
indien van toepassing) waar het vlees dat als grondstof gebruikt wordt voor de 
vleesbereidingen verkregen werd (slachting), moet gespecificeerd worden. 
Volgende informatie dient hiertoe gekend te zijn:  

o van welke diersoorten vlees gebruikt werd bij de vervaardiging van 
de vleesbereidingen, 

o of voor het land / de zone waar het vlees verkregen werd (slachting): 
 restricties werden vastgelegd overeenkomstig de Europese 

regelgeving inzake HPAI en NCD (indien pluimveevlees 
aanwezig zou zijn in de vleesbereiding),  

 restricties werden vastgelegd door Groot-Brittannië (indien (ook) 
componenten in de vleesbereiding afgeleid van andere 
diersoorten aanwezig zouden zijn).  
 

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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Als volgt aan de slag gaan om dit alles na te gaan:  
o Verifieer van welke diersoorten vlees gebruikt werd bij de 

vervaardiging van de vleesbereidingen. 
o Indien de vleesbereiding vlees van pluimvee bevat, dient men te 

controleren of het vlees niet verkregen werd in een slachthuis gelegen in 
een zone die afgebakend is rond een haard van HPAI of NCD 
overeenkomstig de Europese regelgeving. Er is aan deze eis voldaan 
voor zover: 
 ofwel het als grondstof gebruikte vlees wel degelijk gepre-

attesteerd is voor GB (indien slachting in BE) of vergezeld is van 
het voor GB benodigde pre-certificaat (indien slachting in een 
andere LS), dewelke worden beschreven in de 
instructiebundel voor vers pluimveevlees (zie punt IV van 
deze instructie voor meer informatie).  

 ofwel de vleesbereiding die volledig vervaardigd werd in 
België, wel degelijk gepre-attesteerd is voor GB (model van 
pre-attestatie opgenomen in punt VI van deze instructie).  

 ofwel de vleesbereidingen vervaardigd in een andere LS, die 
verder als grondstof worden gebruikt in België voor het 
vervaardigen van de uit te voeren vleesbereidingen, wel 
degelijk gepre-certificeerd  of gepre-attesteerd (indien 
verwerking in meerdere inrichtingen heeft plaatsgevonden in 
België) zijn voor Groot-Brittannië (model van pre-attestatie en 
pre-certificaat opgenomen in punt VI van deze instructie).    

Indien de relevante documenten kunnen worden voorgelegd (pre-
attesten en/of precertificaten), dan neemt men de code “land-1” op in 
punt (B), waarbij het “land” staat voor de ISO-code van het land van 
slachting. 

o Indien de vleesbereiding vlees van andere diersoorten bevat: 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 products 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 dit document zijn 2 tabellen opgenomen: enkel tabel 1 (Regionalised 
territories for the countries listed in Table 2) is hier van toepassing. Hierin 
worden de landen opgelijst waarvoor restricties gelden door Groot-
Brittannië. 
 Verifieer of het land waar het als grondstof gebruikte vlees 

verkregen werd (land van slachting) al dan niet is opgenomen in 
tabel 1. 

 Indien dit land niet is opgenomen in tabel 1 van het document, 
betekent dit dat er geen restricties zijn vastgelegd door Groot-
Brittannië, en dient men de ISO-code van dit land in punt II.(B) te 
vermelden.  

 Indien het land is opgenomen in tabel 1, en in één van de 
bijhorende lijnen andere dan land-0 de referentie “Those areas 
listed under (country) in Part I/II/III in the ‘Regions of EU 

https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk
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Member States restricted due to ASF outbreaks’ document 
published here” is beschreven, dan betekent dit dat er 
beperkingen zijn ten opzichte van varkensvlees. 

 Indien de vleesbereiding bijgevolg vlees van varkens bevat, dient 
men te controleren dat het vlees niet verkregen werd in een 
slachthuis gelegen in een zone die onderworpen is aan restricties 
door Groot-Brittannië. 

 De zones die door Groot-Brittannië onder restrictie worden 
geplaatst, beschrijft men in het document dat op de website 
van de Britse overheid beschikbaar is gesteld (het document 
dat moet worden geraadpleegd is opgenomen onder “Data 
Links” onder de naam “Regions of European Union member 
States restricted due to African swine fever outbreaks …”). 
Men moet dus controleren of het slachthuis niet gelegen was in 
een zone beschreven in dit document. Voor info betreffende het 
slachthuis, zie punt I.28. 

 Indien dit het geval is, kan men in punt II.(B) de code land-X 
(waarbij de X staat voor het cijfer van de zone) opnemen die 
vermeld is in kolom 2 van de lijn die de zones onder restrictie 
uitsluit (in het algemeen betreft het de code “land-1”) dit in 
het document ‘Certification requirements for meat products 
from EU and EFTA states’. 

 
Punt II.1.1: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de regelgeving, voor 
zover de inrichtingen waarin de producten vervaardigd werden beschikken over de 
nodige erkenning. 
 
Punt II.1.2: bepalen of de subpunten moeten worden ondertekend op basis van de 
diersoort waarvan de vleesbereiding is afgeleid (zie punt I.28 en punt II.(A). De optie(s) 
niet van toepassing schrappen.  

- In geval van vleesbereidingen op basis van varkens, bepalen welke optie(s) 
inzake de trichines van toepassing is (zijn) op basis van de bewijsstukken 
voorgelegd door de operator (VKI-documenten, resultaten op testen, pre-
attestaties, pre-certificaten) en de andere optie(s) schrappen. 

- In geval van vleesbereidingen op basis van paardachtigen en everzwijnen, kan 
het punt worden ondertekend op basis van de regelgeving 

 
Punt II.1.3: deze verklaring kan ondertekend worden na controle dat de vleesbereiding 
wel degelijk diepgevroren is en op basis van de Europese regelgeving. 
 
Punten II.1.4 tot en met II.1.8: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis 
van de Europese regelgeving. 
Punt II.1.9: indien de vleesbereiding afgeleid is van runderen, schapen of geiten dient 
dit punt gecertificeerd te worden. Indien niet van toepassing mag het in zijn geheel 
worden geschrapt.   
Bepaal welke van de 3 opties van punt II.1.9 van toepassing is afhankelijk van de 
risicostatus van België voor BSE (verwaarloosbaar / gecontroleerd / onbepaald – zie 
website FAVV). 

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
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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- Indien de optie met het verwaarloosbaar risicostatus van toepassing is: 
o punten (2) tot en met (6) kunnen worden ondertekend op basis van de 

regelgeving, 
o in punt (3), de 2de optie behouden, 
o in punt (5), de 1ste optie behouden. 

- Indien de optie met het gecontroleerd risicostatuut van toepassing is, kunnen 
de punten (2) tot (4) ondertekend worden op basis van de regelgeving,  

- Indien de optie met het onbepaald risicostatuut van toepassing is, kunnen de 
punten (2) tot (5) ondertekend worden op basis van de regelgeving.  

 
Punt II.1.10: indien de vleesbereiding afgeleid is van paardachtigen, dient dit punt 
gecertificeerd te worden. Indien niet mag het worden geschrapt.  
Opgelet, enkel vleesbereidingen van paardachtigen vervaardigd in een andere LS, die 
hierna verder als grondstof worden gebruikt in België voor het vervaardigen van 
de uit te voeren vleesbereidingen, komen momenteel in aanmerking voor export, 
voor zover de operator het benodigde pre-certificaat kan voorleggen voor deze 
vleesbereidingen (opgenomen in punt VI van deze instructie).    
 
Punt II.2: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover  

- indien de vleesbereidingen in België vervaardigd zijn: het als grondstof 
gebruikte vlees wel degelijk gepre-attesteerd of gepre-certificeerd is voor Groot-
Brittannië; 

- indien de vleesbereidingen in een andere LS vervaardigd zijn en hierna verder 
als grondstof worden gebruikt in België voor het vervaardigen van de uit 
te voeren vleesbereidingen: de vleesbereidingen wel degelijk gepre-
certificeerd zijn.  

De operator stelt de nodige bewijstukken ter beschikking. 
 
Punt II.3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
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 betreffende het voldoen 
van het als grondstof gebruikte vlees aan de importeisen van Groot-Brittannië (op basis 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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van een pre-attestatie en/of pre-certificaat, dan kan hij de vleesbereidingen 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. 
 
(1)(2) Trichinella: negatieve test / koudebehandeling(3) / gecontroleerde huisvesting  
Datum (data) van slachting: ………….. (dd/mm/jjjj).  
 
Naam: 
Datum en stempel: 
 

(1) enkel opnemen indien het gaat om vleesbereidingen op basis van varkens 
(2) de niet van toepassing zijnde optie(s) schrappen 
(3) een koudebehandeling gedurende 30 dagen bij -15°C of gedurende 20 dagen bij -25°C of 
gedurende 12 dagen bij -29°C is voldoende  
 

 
 
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 vleesbereidingen met bestemming Groot-Brittannië. 
 
 
1. The meat preparations are derived from meat that is eligible for export to Great 
Britain as fresh meat and satisfy all the animal health import requirements that apply 
to such meat should it be exported to Great Britain. 
 
2. (1) The meat preparations are derived from pork tested for Trichinella(2) / pork 
subject to a freezing treatment for Trichinella(2) / pigs housed in controlled 
conditions(2). 
 
3. Date(s) of slaughter: ……………. (dd/mm/yyyy). 
 
(1) to declare only in case of meat preparations derived from pigs 
(2) keep as appropriate 
 

 


