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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Vleesproducten 0210 

1601 
1602 
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.07.01 
 

Model van gezondheidscertificaat voor 
vleesproducten, behandelde magen, blazen en 
darmen (Besluit 2007/777) GBHC127E 

9 blz. 

 
Het hierboven vermelde certificaat is een model dat door de autoriteiten van het derde 
land van bestemming ter beschikking wordt gesteld. Het is aan de operator om zich er 
van te vergewissen of dit nog actueel is. Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor het blokkeren van een zending ten gevolge van het gebruik van een 
foutieve versie van het certificaat. 
 
 
 
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 vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN  
 
Behandeling waaraan de vleesproducten moeten onderworpen zijn 
 
In het exportcertificaat dient gepreciseerd te worden welke behandeling het 
uitgevoerde vleesproduct heeft ondergaan. De genoemde behandeling moet worden 
gekozen uit de volgende behandelingen: 

- een niet-specifieke behandeling (A) 
o minimale behandeling die vereist is voor elk vleesproduct dat naar Groot-

Brittannië wordt uitgevoerd; 
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o een behandeling die geen minimumtemperatuur vereist, noch een 
andere voor zoösanitaire doeleinden vastgestelde behandeling, maar die 
garandeert dat het in deze producten verwerkte vlees een behandeling 
heeft ondergaan zodat het snijvlak niet langer de kenmerken van vers 
vlees vertoont; 

- verschillende specifieke behandelingen (B tot en met F) 
o behandelingen die in bepaalde gevallen vereist zijn, in plaats van niet-

specifieke behandeling; 
o behandelingen die overeenkomen met de behandelingen B tot en met F 

zoals beschreven in bijlage XXVI bij Gedelegeerde Verordening (EU) 
2020/692. 

 
Deze behandelingen worden ook beschreven op de laatste bladzijde van het document 
dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Britse overheid (het te 
raadplegen document 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 hele lijst documenten opgenomen onder “Data links” te 
kunnen zien). 
 

A. De noodzaak van een specifieke behandeling bepalen 
 
De noodzaak om al dan niet een specifieke behandeling te moeten toepassen, is 
afhankelijk van verschillende factoren: 

- de diersoort waarvan het vleesproduct is afgeleid, 
- het land waar het vlees dat als grondstof wordt gebruikt, werd verkregen (m.a.w. 

land van slachting), 
- het feit dat Groot-Brittannië al dan niet restricties toepast ten opzichte van dat 

land voor wat betreft vleesproducten en de diersoort waarvan ze zijn afgeleid. 
 
Om te bepalen of Groot-Brittannië restricties toepast op een bepaald land, moet men 
het document raadplegen dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de 
Britse overheid (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 moeten klikken om de hele 
lijst documenten opgenomen onder “Data links” te kunnen zien). 

- Indien een land is opgenomen in tabel 1, dan wil dit zeggen dat er restricties 
van toepassing zijn voor dit land. 

- Indien voor dit land een van de lijnen andere dan land-0 de referentie 
“Regulation (EU) 798/2008” vermeldt, dan wil dit zeggen dat de restricties van 
toepassing zijn op pluimveevlees (en daarvan afgeleide producten). 

- Indien voor dit land een van de lijnen andere dan land-0 de referentie 
“Implementing Decision 2014/709” vermeldt, dan wil dit zeggen dat er restricties 
van toepassing zijn op varkensvlees (en daarvan afgeleide producten). 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0692&qid=1623758679535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0692&qid=1623758679535
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
https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk
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B. Minimale vereiste behandeling voor vleesproducten op basis van pluimvee 
 
Een minimale specifieke behandeling kan worden vereist voor vleesproducten op basis 
van pluimvee wanneer Groot-Brittannië restricties toepast op pluimveevlees. Deze 
behandeling zal afhankelijk zijn van verschillende factoren: 

- de plaats waar het vlees verkregen werd (de lokalisatie van het slachthuis), 
- de herkomst van de dieren waarvan het vlees dat als grondstof wordt gebruikt, 

afgeleid is: 
o het vlees dat als grondstof gebruikt wordt, mag nooit afkomstig zijn van 

dieren die gehouden zijn in een zone die, overeenkomstig wat 
beschreven is in de Europese regelgeving, afgebakend is in de strijd 
tegen een dierziekte, 

o het vlees dat als grondstof gebruikt wordt mag, onder voorwaarde van 
het toepassen van een specifieke behandeling, afkomstig zijn van een 
zone die onderworpen is aan restricties door Groot-Brittannië. 

 
1. Vleesproducten vervaardigd in België 

 
De operator moet stapsgewijs aan de slag om de minimale vereiste behandeling te 
bepalen. 

- Hij moet bepalen of het slachthuis waar het als grondstof gebruikte vlees 
verkregen werd, gevestigd is in een zone onderworpen aan restricties: 

o het document dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de 
Britse overheid raadplegen (het document dat moet worden 
geraadpleegd is opgenomen onder “Data Links” onder de naam 
“Certification requirements for poultry and poultry products from EU and 
EFTA states” – het kan nodig zijn om op “Show more” te moeten klikken 
om de hele lijst documenten opgenomen onder “Data links” te kunnen 
zien); 

o de verschillende zones onder restrictie zijn beschreven in de lijnen land-
2 opgenomen in de tabel. 

- Hij moet bepalen over welke sanitaire garanties hij beschikt voor het vlees dat 
hij als grondstof gebruikt. Dit vlees kan in 3 categorieën worden geklasseerd: 

o vlees dat gepre-attesteerd / gepre-certificeerd is voor Groot-Brittannië 
(de vereiste pre-attestaties en pre-certificaten worden beschreven in de 
verschillende instructiebundels voor vlees (per diersoort) die ter 
beschikking staan op de website van het FAVV voor uitvoer naar Groot-
Brittannië);  

o vlees dat gepre-attesteerd / gepre-certificeerd is als niet afgeleid van 
dieren afkomstig uit een zone die afgebakend is in het kader van de strijd 
tegen dierziekten; 

o vlees dat niet aan de bovenvermelde criteria voldoet. 
 
Op basis van deze informatie kan de operator de minimale vereiste behandeling 
bepalen. 
 

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
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/default.asp#UK
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  Documenten die het vers vlees bij aankomst in het 
verwerkingsbedrijf vergezellen 

 

 

Vlees gepre-
attesteerd / 
gepre-
certificeerd voor 
Groot-Brittannië 

Vlees gepre-
attesteerd / gepre-
certificeerd als niet 
afgeleid van dieren 
afkomstig uit een 
zone afgebakend 
volgens de EU-
regelgeving 

Niet gepre-
attesteerd / gepre-
certificeerd vlees 
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Land waar het 
slachthuis gelegen is 
niet onderworpen aan 
restricties door Groot-
Brittannië  

Geen minimale specifieke behandeling vereist 
Niet-specifieke behandeling (A) vereist 

Land waar het 
slachthuis gelegen is 
wel onderworpen aan 
restricties door Groot-
Brittannië 

Minimale specifieke behandeling vereist – zie hieronder 

 
Slachthuis 
niet gelegen 
in een zone 

Minimale toe te 
passen 

behandeling: 
behandeling (A) 

Toe te passen 
behandeling: 

behandeling (D) 

Vlees dat niet als 
grondstof kan 
worden gebruikt 
voor het 
vervaardigen van 
vleesproducten 
bestemd voor Groot-
Brittannië. 

 
Slachthuis 
gelegen  
in een zone 

Toe te passen 
behandeling: 

behandeling (D) 

Toe te passen 
behandeling: 

behandeling (D) 

 
De operator kan, indien nodig, de relevante informatie (herkomst, toegepaste 
behandeling) stroomafwaarts in de keten doorgeven aan de hand van een pre-
attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 

2. Vleesproducten vervaardigd in een andere lidstaat (LS) 
 
Vleesproducten die in een andere LS zijn vervaardigd en vanuit België naar Groot-
Brittannië worden uitgevoerd, moeten vergezeld zijn van een pre-certificaat afgeleverd 
door de overheid van het LS waar deze vleesproducten werden vervaardigd (zie punt 
VI. van deze instructie). 
 
De operator kan, indien nodig, de relevante informatie (herkomst, toegepaste 
specifieke behandeling) stroomafwaarts in de keten doorgeven aan de hand van een 
pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 

C. Minimale vereiste behandeling voor vleesproducten op basis van varken 
 
Een minimale behandeling kan worden vereist voor vleesproducten op basis van 
varkens wanneer Groot-Brittannië restricties toepast op varkensvlees. Deze 
behandeling zal afhankelijk zijn van verschillende factoren: 

- de plaats waar het vlees verkregen werd (lokalisatie van het slachthuis), 
- de sanitaire toestand in het bedrijf van herkomst van de varkens en in een 

bepaalde straal errond. 
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1. Vleesproducten vervaardigd in België 
 
Gezien de eisen met betrekking tot de sanitaire toestand rond de bedrijven van 
herkomst van de varkens niet zo gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd op 
moment van certificering, kan enkel vlees gepre-attesteerd / gepre-certificeerd voor 
Groot-Brittannië worden gebruikt als grondstof voor het vervaardigen van 
varkensvleesproducten bestemd voor Groot-Brittannië. 
 
De operator moet toch bepalen of het slachthuis waar het als grondstof gebruikte vlees 
verkregen werd gelegen is in een zone onderworpen aan restricties. 
De zones die onder restrictie worden geplaatst door Groot-Brittannië, komen overeen 
met deze beschreven in Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/605: men moet dus  

- controleren of het slachthuis gelegen is in een zone beschreven in de bijlage 
van deze regelgeving, 

- indien van toepassing, bepalen of het een zone betreft van type I, II, III of IV. 
 
Op basis van deze informatie kan de operator de minimale vereiste behandeling 
bepalen. 
 Documenten die het vers vlees bij aankomst in het 

verwerkingsbedrijf vergezellen 
Vlees gepre-attesteerd / 
gepre-certificeerd voor 

Groot-Brittannië 

Vlees niet gepre-attesteerd 
/ gepre-certificeerd voor 

Groot-Brittannië 
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Land waar het slachthuis 
gelegen is niet onderworpen 
aan restricties door Groot-
Brittannië 

Geen minimale specifieke 
behandeling vereist 

Niet-specifieke 
behandeling (A) vereist 

Vlees dat niet als grondstof 
kan worden gebruikt voor 

het vervaardigen van 
vleesproducten besteld 
voor Groot-Brittannië. 

Land waar het slachthuis 
gelegen is wel onderworpen 
aan restricties door Groot-
Brittannië 

Minimale specifieke 
behandeling vereist – zie 

hieronder  

 Slachthuis niet 
gelegen in een zone 

Minimale vereiste 
specifieke behandeling is 
afhankelijk van het land : 

zie document beschikbaar 
op website van de Britse 

overheid * 
 Slachthuis gelegen in 

een zone 

 
* Het document dat moet worden geraadpleegd op de website van de Britse overheid 
is opgenomen onder “Data Links” onder de naam “Certification requirements for meat 
products from EU and EFTA states”. 

- De code land-X bepalen van de lijn in tabel 1 die relevant is voor het slachthuis. 
o Indien het slachthuis gelegen is in een zone opgenomen in bijlage van 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/605, dan moet men rekening houden met 
de lijn in tabel 1 die betrekking heeft op het type zone waar het slachthuis 
zich bevindt (I, II, III of IV) (Those areas listed under ……. in Part(s) I / I 
and II / II / III / IV of Annex of Implementing Decision 2014/709/EU). 

o Indien het slachthuis niet gelegen is in een zone opgenomen in bijlage 
van Beslissing 2014/709, dan moet men rekening houden met de lijn in 
tabel 1 die de code land-X uitsluit waarnaar Besluit 2014/709 verwijst 
(Whole country excluding country-X). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0605-20210428&qid=1623764475002
https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0605-20210428&qid=1623764475002
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- In tabel 2 kijken welke specifieke behandelingscode vermeld is in de lijn die 
overeenkomt met de relevante code land-X van tabel 1. 

 
De operator kan, indien nodig, de relevante informatie (herkomst, toegepaste 
behandeling) stroomafwaarts in de keten doorgeven aan de hand van een pre-
attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 

2. Vleesproducten vervaardigd in een andere lidstaat (LS) 
 
Vleesproducten die in een andere LS zijn vervaardigd en vanuit België naar Groot-
Brittannië worden uitgevoerd, moeten vergezeld zijn van een pre-certificaat afgeleverd 
door de overheid van het LS waar deze vleesproducten werden vervaardigd (zie punt 
VI. van deze instructie). 
 
De operator kan, indien nodig, de relevante informatie (herkomst, toegepaste 
behandeling) stroomafwaarts in de keten doorgeven aan de hand van een pre-
attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 

D. Minimale vereiste behandeling voor vleesproducten op basis van andere 
diersoorten 

 
Indien in tabel 1 niet wordt verwezen naar andere wetgeving dan “Implementing 
Decision 2014/709” of “Commission regulation EU No 798/2008” in de lijnen voor een 
land, gelden voor het land in kwestie geen beperkingen voor andere soorten dan 
pluimvee en varkens. Voor vlees verkregen in deze landen (geslacht in deze landen), 
gaat men ervan uit dat er aan de eisen met betrekking tot dierziekten voldaan is. Het 
doet er dan niet  toe welke behandeling wordt vermeld in punt II.1.1.(B) – voor zover 
het minstens behandeling (A) is. 
 
Indien wordt verwezen naar andere wetgeving dan deze die hierboven is vermeld, 
dient vóór elke uitvoer contact te worden opgenomen met het FAVV, zodat de 
instructies betreffende de minimaal toe te passen warmtebehandeling kunnen worden 
ontwikkeld. 
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  Documenten die het vers vlees bij aankomst in het verwerkingsbedrijf 
vergezellen 

 

 

Vlees gepre-
attesteerd / gepre-
certificeerd voor 
Groot-Brittannië 

Vlees gepre-attesteerd 
/ gepre- certificeerd als 
niet afgeleid van 
dieren afkomstig uit 
een zone 

Niet gepre-attesteerd 
/ gepre-certificeerd 
vlees 
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Land waar het 
slachthuis 
gelegen is niet 
onderworpen aan 
restricties door 
Groot-Brittannië 

Geen minimale specifieke behandeling vereist 
Niet-specifieke behandeling (A) vereist 

Land waar het 
slachthuis 
gelegen is wel 
onderworpen aan 
restricties door 
Groot-Brittannië 

Minimaal een specifieke behandeling vereist 
Neem contact op met het FAVV voor meer informatie 

 
 
Trichines 
 

A. Vleesproducten op basis van varkens 
 
Het certificaat volgt de Europese regelgeving voor wat betreft trichines.  
Er dient echter gedetailleerd te worden in het certificaat wat werd toegepast voor de 
controle op trichines (test, koudebehandeling, gecontroleerde huisvesting).  
 
De vereiste informatie is beschikbaar (aangezien die aanwezig is op de pre-attesten 
en pre-certificaten waarvan het in aanmerking komende varkensvlees voor Groot-
Brittannië vergezeld is): op basis van deze informatie kan dus worden gespecificeerd 
welke optie op het certificaat van toepassing is. 
 
De informatie kan verder in de voedselketen worden doorgegeven aan de hand van 
een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 

B. Producten op basis van paarden en 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 geschikt voor humane consumptie te worden beschouwd. Er 
wordt dus sowieso aan de eis in het certificaat betreffende trichines voldaan. 
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Vleesproducten op basis van paardachtigen  
 

A. Vleesproducten vervaardigd in België 
 
Opgelet!!! 
 
Export van vleesproducten op basis van paardachtigen die in België zijn vervaardigd 
zal pas mogelijk zijn wanneer er een instructiebundel bestaat voor export van vlees 
op basis van paardachtigen naar Groot-Brittannië. 
 

 
B. Vleesproducten vervaardigd in een andere LS 

 
Vleesproducten vervaardigd in een andere LS en uitgevoerd vanuit België naar Groot-
Brittannië moeten vergezeld zijn van een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde 
overheid van het land waar de vleesproducten werden vervaardigd (zie punt VI. van 
deze instructie). 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Instructies voor het invullen van de eerste deel van het certificaat, zijn 
beschikbaar op de website van de Britse overheid: zie “Part 1: details of the 
dispatched consignment”. 
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.8: de code die moet worden ingevuld, is afhankelijk van de eventuele restricties 
die door Groot-Brittannië worden toegepast voor het grondgebied van het land van 
origine (zie “Part 1: details of the dispatched consignment” voor duiding omtrent 
dit land van origine). 
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:  

- Indien het land van origine niet is opgenomen in tabel 1, betekent dit dat er 
geen restricties zijn vastgelegd door Groot-Brittannië, en kan men de zone 
land-0 (bv. BE-0 indien het België zou betreffen) vermelden.  

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
https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk
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- Indien het land van origine is opgenomen in tabel 1, en in één van de 
bijhorende lijnen andere dan land-0 de referentie ‘Regulation (EU) 798/2008’ is 
beschreven, dan betekent dit dat er beperkingen zijn voor pluimveevlees. 

o Indien de vleesproducten bijgevolg vlees van pluimvee bevatten, dient 
men te controleren of die niet verzonden werden vanuit een inrichting 
gelegen in een zone die onderworpen is aan restricties door Groot-
Brittannië.  

o Dit moet gebeuren aan de hand van het document op de website van de 
Britse overheid (het document dat moet worden geraadpleegd is 
opgenomen onder “Data Links” onder de naam “Certification 
requirements for poultry and poultry 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).  

o De verschillende zones onder restrictie zijn beschreven in de eventuele 
lijnen land-2 (bv. BE-2 indien er restricties zouden zijn voor België) 
opgenomen in de tabel. Voor info betreffende de inrichting waaruit de 
vleesproducten verzonden werden, zie punt I.11. 
 Indien de inrichting is gevestigd in een zone waarvoor restricties 

gelden, vermeld dan in punt I.8 de code land-X (waarbij X het 
cijfer van de zone is), als vermeld in kolom 2 van het document 
"Certification requirements for meat products from EU and EFTA 
states" voor de lijn waar Verordening (EU) nr. 798/2008 is vermeld 
in kolom 3. 

 Indien de inrichting niet is gevestigd in een zone waarvoor 
restricties gelden, vermeld dan in punt I.8 de code land-Y 
(waarbij Y het cijfer van de zone is) die is vermeld in kolom 2 
van het document "Certification requirements for meat products 
from EU and EFTA states" voor de lijn die het bovengenoemde 
gebied land-X in kolom 3 uitsluit. 

- Indien het land van origine is opgenomen in tabel 1, en in één van de 
corresponderende lijnen andere dan land-0 de referentie ‘Implementing 
Decision 2014/709’ is beschreven, dan betekent dit dat er beperkingen zijn voor 
varkensvlees. 

o Indien de vleesproducten bijgevolg vlees van varkens bevatten, dient 
men te controleren of die niet verzonden werden vanuit een inrichting 
gelegen in een zone die onderworpen is aan restricties door Groot-
Brittannië. 

o De zones die door Groot-Brittannië onder restrictie worden geplaatst 
komen overeen met de zones beschreven in Uitvoeringsverordening 
(EU) 2021/605: men moet dus controleren of de inrichting van waaruit de 
producten verzonden worden, niet gelegen is in een zone beschreven in 
bijlage I van deze regelgeving en indien dit het geval is, in welk deel van 
de bijlage. Voor info betreffende de inrichting van waaruit de 
vleesproducten verzonden worden, zie punt I.11. 
 Indien de inrichting is gevestigd in een zone waarvoor restricties 

gelden, vermeld dan in punt I.8 de code land-X, als vermeld in 
kolom 2 van het document "Certification requirements for meat 
products from EU and EFTA states" voor de lijn waarin in kolom 3 

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0605-20210428&qid=1623764475002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0605-20210428&qid=1623764475002
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het deel van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709 die deze 
zone opneemt, beschreven is. 

 Indien de inrichting niet is gevestigd in een zone waarvoor 
restricties gelden, vermeld dan in punt I.8 de code land-Y die is 
vermeld in kolom 2 van het document "Certification requirements 
for meat products from EU and EFTA states" voor de lijn die het 
bovengenoemde gebied land-X in kolom 3 uitsluit. 

- Zie voorbeelden in Punt VII. van deze instructie. 
 
Punt II.1.1.(A):  de diersoort(en) die worden vermeld moeten overeenkomen met wat 
vermeld staat in punt I.28 (1e kolom) van het certificaat.  
 
Punt II.1.1.(B): het type behandeling, die de producten hebben ondergaan, moet 
vermeld worden.  
Voor de beschrijving van de behandelingen, zie Punt IV. van deze instructie en bijlage 
XXVI bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692. 
Voor wat betreft de manier waarop men aan de slag moet om te bepalen welke 
minimale behandeling moet worden toegepast en vermeld moet worden op het 
certificaat, zie punt IV. van deze instructie onder Behandeling waaraan de 
vleesproducten moeten onderworpen zijn. 
Voor de gegevens van het slachthuis, zie punt I.28 van het certificaat. Raadpleeg zo 
nodig de website van de Europese Commissie voor meer precieze informatie over het 
slachthuis (bv. adres). 
Zie voorbeelden in Punt VII. van deze instructie. 
 
Punt II.1.1.(C): de code vermelden die overeenkomt met de plaats waar het vlees werd 
verkregen (land van slachting, of zone in dit land indien er restricties van toepassing 
zijn voor het land). 

- Indien er geen restricties van toepassing zijn voor de diersoort waarvan het 
vleesproduct is afgeleid, de code land-0 vermelden (voor de manier waarop 
men aan de slag moet om te bepalen indien er restricties van toepassing zijn, 
zie punt IV. van deze instructie). 

- Indien het vleesproducten op basis van pluimvee betreft en er restricties van 
toepassing zijn voor pluimveevlees, de relevante code vermelden van tabel 1 
van het document “Certification requirements for meat products from EU and 
EFTA states” waarvan sprake in punt IV. van deze instructie. 

o Indien certificering plaatsvindt in de inrichting waar de vleesproducten 
werden vervaardigd, als volgt aan de slag gaan: 
 Indien het slachthuis zich bevindt in een zone onderworpen aan 

restricties door Groot-Brittannië, de code vermelden van het 
grondgebied opgenomen in kolom 2 die overeenkomt met de lijn 
waar er “Territories defined as country-2 in the certification 
information published outside of legislation for Annex I of 
Commission Regulation (EU) No 798/2008” vermeld is in kolom 3. 

 Indien het slachthuis zich niet bevindt in een zone onderworpen 
aan restricties door Groot-Brittannië, de code vermelden van het 
grondgebied opgenomen in kolom 2 die overeenkomt met de lijn 
die het bovengenoemde grondgebied uitsluit in kolom 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0692&from=EN
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
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o Indien certificering plaatsvindt stroomafwaarts van de inrichting waar de 
vleesproducten werden vervaardigd, zie de pre-attestaties / pre-
certificaten. 

- Indien het vleesproducten op basis van varkens betreft en er restricties van 
toepassing zijn voor varkensvlees, de relevante code vermelden van tabel 1 van 
het document “Certification requirements for meat products from EU and EFTA 
states” waarvan sprake in punt IV. van deze instructie. 

o Indien certificering plaatsvindt in de inrichting waar de vleesproducten 
werden vervaardigd, als volgt aan de slag gaan: 
 Indien het slachthuis zich bevindt in een zone onderworpen aan 

restricties door Groot-Brittannië, de code vermelden van het 
grondgebied opgenomen in kolom 2, die overeenkomt met de lijn 
die verwijst naar het deel van de bijlage bij Besluit 2014/709/EU 
in kolom 3 die de zone weergeeft waar het slachthuis gelegen is. 

 Indien het slachthuis zich niet bevindt in een zone onderworpen 
aan restricties door Groot-Brittannië, de code vermelden van het 
grondgebied opgenomen in kolom 2 die overeenkomt met de lijn 
die het bovengenoemde grondgebied uitsluit in kolom 3. 

o Indien certificering plaatsvindt stroomafwaarts van de inrichting waar de 
vleesproducten werden vervaardigd, zie de pre-attestaties / pre-
certificaten. 

- Zie voorbeelden in Punt VII. van deze instructie. 
 
Punt II.1.2: 

- Het punt schrappen indien het vleesproduct niet afgeleid is van de aangegeven 
dieren. 

- De eerste optie II.1.2.1 weerhouden (en de tweede schrappen) indien de 
oorsprong vermeld in punt II.1.1.(C) overeenkomt met een land / zone die niet 
is onderworpen aan restricties door Groot-Brittannië. Binnen deze optie II.1.2.1, 
de eerste optie II.1.2.1.1 weerhouden en de andere schrappen. 

- De tweede optie II.1.2.1 weerhouden (en de eerste schrappen) indien de 
oorsprong vermeld in punt II.1.1.(C) overeenkomt met een land / zone die is 
onderworpen aan restricties door Groot-Brittannië. 

 
Punt II.1.3: 

- Het punt schrappen indien het vleesproduct niet afgeleid is van pluimvee. 
- De eerste optie II.1.3.1 weerhouden (en de andere schrappen) indien de 

oorsprong vermeld in punt II.1.1.(C) overeenkomt met een land / zone die niet 
is onderworpen aan restricties door Groot-Brittannië en indien de behandeling 
vermeld in punt II.1.1.(B) de behandeling (A) is. Binnen deze optie II.1.3.1, de 
eerste optie II.1.3.1.1 weerhouden en de andere schrappen. 

- De tweede optie II.1.3.1 weerhouden (en de andere schrappen) indien de 
oorsprong vermeld in punt II.1.1.(C) overeenkomt met een land / zone die is 
onderworpen aan restricties door Groot-Brittannië en indien de behandeling 
vermeld in punt II.1.1.(B) behandeling (D) is. 

- De derde optie II.1.3.1 weerhouden (en de andere schrappen) indien de 
oorsprong vermeld in punt II.1.1.(C) overeenkomt met een land / zone die is 
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onderworpen aan restricties door Groot-Brittannië en indien de behandeling 
vermeld in punt II.1.1.(B) de behandeling (B) of (C) is. 

- De vierde optie II.1.3.1 weerhouden (en de andere schrappen) indien de 
oorsprong vermeld in punt II.1.1.(C) overeenkomt met een land / zone die niet 
is onderworpen aan restricties door Groot-Brittannië en indien de behandeling 
vermeld in punt II.1.1.(B) de behandeling (B), (C) of (D) is. 

 
Punt II.1.4: het punt schrappen indien het vleesproduct niet afgeleid is van lagomorfen. 
Indien er geen restricties zijn opgenomen voor wat betreft lagormorfen in tabel 1 van 
het document “Certification requirements for meat products from EU and EFTA states” 
(waarvan sprake in punt IV. van deze instructie) voor het land waarvan het vlees 
afkomstig is (oorsprong vermeld in punt II.1.1.(C)), dan gaat men ervan uit dat er 
voldaan is aan de eis en kan het punt worden ondertekend. Het doet er dan niet toe 
welke behandeling wordt vermeld in punt II.1.1.(B) – voor zover het minstens 
behandeling (A) is. 
 
Punt II.1.5: bepalen welk sub-punt van toepassing is rekening houdend met 
diersoort(en) waarvan het vleesproduct is afgeleid (zie punt I.28). Indien het product is 
afgeleid van meerdere diersoorten, dan stelt de operator de nodige bewijsstukken ter 
beschikking die toelaten om te bepalen of het eindproduct onderworpen werd aan de 
vereiste behandeling, of de verschillende vleesbestanddelen onafhankelijk van elkaar.  
Het feit dat de juiste behandeling werd toegepast is gedekt door de voorgaande 
punten. 
 
Punt II.1.6: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de regelgeving.  
 
Punt II.1.7: in afwezigheid van informatie betreffende de grondgebieden van Groot-
Brittannië waar er niet tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd wordt, en in 
verband met de verplichte vaccinatie in België, moet dit punt altijd worden doorstreept. 
Het is aan de operator om ervoor te zorgen dat hij zijn producten niet naar een gebied 
van Groot-Brittannië stuurt waarvoor deze garantie moet worden gegeven. 
 
Punten II.2.1 en II.2.2: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de 
Europese regelgeving, voor zover de inrichtingen waarin de producten vervaardigd 
werden beschikken over de nodige erkenning. 
 
Punt II.2.3: bepalen of de sub-punten moeten worden ondertekend op basis van de 
aard van het vleesproduct en de diersoort waarvan het is afgeleid (zie punt I.28 en 
punt II.1.1.(A)). De sub-punten die niet moeten worden ondertekend, schrappen. 

- Punt II.2.3.1: in geval van vleesproducten 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 van 
de testen, pre-attestaties, pre-certificaten). De andere optie(s) schrappen.  

- Punt II.2.3.2: in geval van vleesproducten op basis van paardachtigen en 
everzwijnen, kan het punt worden ondertekend op basis van de regelgeving.  

- Punt II.2.3.3: deze verklaring kan men ondertekenen op basis van de Europese 
regelgeving. 
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Punt II.2.4 tot en met II.2.8: deze verklaringen kan men ondertekenen op basis van de 
Europese regelgeving.  
 
Punt II.2.9: indien het product 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 het punt van toepassing is afhankelijk van de 
risicostatus van België voor BSE (verwaarloosbaar / gecontroleerd / onbepaald). De 
risicostatus voor BSE kan men consulteren op de website van het FAVV. 

- Indien de optie met de verwaarloosbare risicostatus van toepassing is: 
o de 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 de gecontroleerde risicostatus van toepassing is: 
o punten (2) tot en met (5) kunnen worden ondertekend op basis van de 

regelgeving, 
o punt (5) is enkel van toepassing indien het behandelde darmen betreft. 

- Indien de optie met de onbepaalde risicostatus van toepassing is: 
o punten (2) tot en met (6) kunnen worden ondertekend op basis van de 

regelgeving, 
o punt (6) is enkel van toepassing indien het behandelde darmen betreft. 

 
Punt II.2.10: als het vleesproduct afgeleid is van paardachtigen, moet het punt 
gecertificeerd worden. Indien niet van toepassing, het punt schrappen. 

- De uitvoer van vleesproducten afgeleid van paardachtigen geproduceerd in 
België is momenteel niet mogelijk. 

- Voor de uitvoer van vleesproducten afgeleid van paardachtigen die in een 
andere lidstaat zijn geproduceerd, kan deze verklaring worden ondertekend op 
voorwaarde dat de operator de nodige pre-certificaten kan overleggen. 

 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICERING 
 
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 betreffende 

- het voldoen aan de eisen inzake de herkomst van de dieren en het vlees dat er 
van afgeleid is en dat als grondstof gebruikt is, 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.afsca.be/professionelen/export/
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- de behandeling toegepast op het vlees gebruikt als grondstof / op het 
vleesproduct (overeenkomstig wat beschreven is in Bijlage XXVI bij 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692), 

- wat werd toegepast voor trichinen in geval van vleesproducten op basis van 
varken, 

dan kan hij het vleesproduct 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 
 
Trichinella: gecontroleerde huisvesting / negatieve test / koudebehandeling (1)(2)(3) 

Toegepaste behandeling: (A) / (B) / (C) / (D) / (E) / (F) (2)(4) 
Datum (data) van slachting: ………….. (dd/mm/jjjj).  
 
Naam: 
Datum en stempel: 
 
(1) enkel te verklaren in geval van varkensvleesproducten 
(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  
(4) zie Bijlage XXVI bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 voor een beschrijving van de 
behandelingen B tot D. 
 

 
 
Pre-certificering 
 
Het pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere LS voor 
vleesproducten die vervaardigd op zijn grondgebied moet de volgende verklaringen 
bevatten om gebruikt te kunnen worden voor de certificering van vleesproducten met 
bestemming Groot-Brittannië. 
 
 
1. The meat products are derived  

- (1) from meat that is eligible for export to United Kingdom as fresh meat and 
satisfy all the animal health import requirements that apply to such meat 
should it be exported to United Kingdom 
 
OR 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0692&from=EN
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- (1) from meat the export of which as fresh meat is subject to restrictions by the 
United Kingdom, and has been subject to the heat treatment requested by the 
United Kingdom 
Zone of origin of the meat: …………………………(2) 
Heat treatment applied: …………………………….(3) 

 
2. (4) The meat products are derived from pork tested for Trichinella(1) / pork subject 
to a freezing treatment for Trichinella(1) / swine housed in controlled conditions(1). 
 
3. (1)(5) The meat products are derived from fresh equine meat that satisfies all the 
public health import requirements that apply to such meat should it be exported to 
United Kingdom. 
 
4. Date(s) of slaughter: ……………. (dd/mm/yyyy). 
 
(1) keep as appropriate 
(2) specify zone as defined in the documents published on the website of the United Kingdom 
authorities that detail the zones put under restrictions 
(3) specifiy treatment as described in Annex XXVI of Delegated Regulation (EU) 2020/692 
(4) to declare only in case of meat products derived from swine 
(5) to declare only in case of meat products derived from equines 
 

 
 
 
VII. VOORBEELDEN VOOR DE PUNTEN I.8, II.1.1.(B) en II.1.1.(C) 
 
Punten I.8. en II.1.1.(C) 
 
Het doel van dit punt is aan de hand van een voorbeeld aan te geven hoe punt I.8 
(inrichting van verzending) en punt II.1.1.C (slachthuis) ingevuld dienen te worden. 
 
Fictieve tabel 1 uit het document "Certification requirements for meat products from 
EU and EFTA states": 
 
Country Code of 

territory 
Description of territory 

XX XX-0 Whole country 
XX-1 Whole country excluding XX-2 and XX-3 
XX-2 Those areas listed under XX in Parts I and II of Annex of Implementing 

Decision 2014/709/EU 
XX-3 Those areas listed under XX in Part III of Annex of Implementing Decision 

2014/709/EU 
XX-4 Whole country excluding XX-5 
XX-5 Territories defined as XX-2 in the certification information published outside 

of legislation for Annex I of Commission Regulation (EU) No 798/2008 
 
→ het land XX is onderworpen aan restricties voor: 

- pluimveevlees, want er is een vermelding in de tabel opgenomen met verwijzing 
naar Verordening (EU) nr. 798/2008 
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- varkensvlees, want er is een vermelding in de tabel opgenomen met verwijzing 
naar Besluit 2014/709/EU. 

 
→ Als we het document "Certification requirements for poultry and poultry products 
from EU and EFTA states" op website van de Britse overheid verifiëren, stellen we vast 
dat: 

- de inrichting gelegen is in een zone opgenomen in de lijn XX-2 van dit document  
o ↔ de inrichting is bijgevolg gelegen in een zone waarvoor restricties 

gelden, 
o ↔ de overeenkomstige code in tabel 1 die op het certificaat moet worden 

ingevuld, is de code XX-5, omdat dit de code is die in kolom 2 is 
opgenomen voor de lijn die verwijst naar Verordening 798/2008 in kolom 
3; 

- de inrichting niet gelegen is in een zone opgenomen in de lijn XX-2 van dit 
document  

o ↔ de inrichting is bijgevolg niet gelegen in een zone waarvoor restricties 
gelden 

o ↔ de overeenkomstige code in tabel 1 die op het certificaat moet worden 
ingevuld, is de code XX-4, omdat dit de code is die in kolom 2 is 
opgenomen voor de lijn die het gebied uitsluit dat in kolom 3 verwijst naar 
Verordening 798/2008 (d.w.z. gebied XX-5 in het voorbeeld). 

 
→ Als we het document in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 
verifiëren, stellen we vast dat 

- de inrichting gelegen is in een zone opgenomen in deel I van de bijlage bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 

o ↔ de inrichting is derhalve gelegen in een zone waarvoor restricties 
gelden, 

o ↔ de overeenkomstige code in tabel 1, die op het certificaat moet worden 
ingevuld, is de code XX-2, aangezien dit de code is die in kolom 2 is 
opgenomen voor de lijn die verwijst naar deel I van de bijlage bij Besluit 
2014/709/EU in kolom 3; 

- de inrichting gelegen is in een zone opgenomen in deel III van de bijlage bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 

o ↔ de inrichting is derhalve gelegen in een zone waarvoor restricties 
gelden 

o ↔ de overeenkomstige code in tabel 1, die op het certificaat moet worden 
ingevuld, is code XX-3, aangezien dit de code is die in kolom 2 is 
opgenomen voor de lijn die verwijst naar deel I van de bijlage bij Besluit 
2014/709/EU in kolom 3; 

- de inrichting niet gelegen is in een gebied dat is opgenomen in de bijlage bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 

o ↔ de inrichting is derhalve niet gelegen in een zone waarvoor restricties 
gelden 

o ↔ de overeenkomstige code in tabel 1, die op het certificaat moet worden 
ingevuld, is code XX-1 omdat dit de code is die in kolom 2 is opgenomen 
voor de lijn die het (de) gebied(en) waarnaar in Besluit 2014/709/EU in 

https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk
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kolom 3 wordt verwezen (d.w.z. de gebieden XX-2 en XX-3 in het 
voorbeeld), uitsluit. 

 
Punt II.1.1.(B) 
 
Het doel van dit punt is aan de hand van een voorbeeld aan te geven hoe punt punt 
II.1.1.(B) dient ingevuld te worden. 
 
Fictieve tabel 1 van het document "Certification requirements for meat products from 
EU and EFTA states": 
 
Country Code of 

territory 
Description of territory 

XX XX-0 Whole country 
XX-1 Whole country excluding XX-2 
XX-2 
 

Territories defined as XX-2 in the certification information published outside 
of legislation for Annex I of Commission Regulation (EU) No 798/2008  

YY YY-0 Whole country  
YY-1 

 

YY-2 Those areas listed under YY in Parts I and II of Annex of Implementing 
Decision 2014/709/EU 

YY-3 Those areas listed under YY in Part III of Annex of Implementing Decision 
2014/709/EU 

 
Fictieve tabel 2 van het document "Certification requirements for meat products from 
EU and EFTA states": 
 

ISO 
Code 

Country of origin 
or part thereof 

1. Domestic 
porcine 

2. Farmed 
clovenhoofed 

game 
(swine) 

1. Poultry 
2. Farmed 
feathered 

game 
(except 
ratites) 

Farmed 
ratites 

Wild swine  Wild game 
birds 

XX XX-0 A xxx xxx A  xxx 
XX-1 A A A A  A 
XX-2 A D D A  D 

YY YY-0 xxx A A A  A 
YY-1 A A A A  A 
YY-2 A A A C  A 
YY-3 C A A xxx  A 

 
→ het land XX is onderworpen aan restricties voor pluimveevlees, want er is een 
vermelding in tabel 1 opgenomen met verwijzing naar Verordening (EU) nr. 798/2008 
→ het land YY is onderworpen aan restricties voor varkensvlees, want er is een 
vermelding in de tabel opgenomen met verwijzing naar Besluit 2014/709/EU. 
 
→ Als we het document "Certification requirements for poultry and poultry products 
from EU and EFTA states" op website van de Britse overheid verifiëren, stellen we vast 
dat:  

- het slachthuis gelegen is in een zone opgenomen in lijn XX-2 van dit document  
o ↔ het slachthuis is derhalve gelegen in een zone waarvoor restricties 

gelden (zone XX-2 van tabel 1), 

https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk
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o ↔ de specifieke behandeling die ten minste op het product moet worden 
toegepast is de behandeling (D), aangezien dit de behandeling is die in 
lijn XX-2 van tabel 2 voor pluimveeproducten is vermeld; 

- het slachthuis niet gelegen is in een zone opgenomen in lijn XX-2 van dit 
document  

o ↔ de inrichting is dus niet gelegen in een zone waarvoor restricties 
gelden (gebied XX-1 van tabel 1) 

o ↔ geen specifieke minimumbehandeling vereist, behandeling (A) is 
voldoende. 

 
→ Als we het document in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 
verifiëren, stellen we vast dat:  

- het slachthuis gelegen is in een zone opgenomen in deel I van de bijlage bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605: 

o ↔ het slachthuis is bijgevolg gelegen in een zone waarvoor restricties 
gelden (gebied YY-2 in tabel 1), 

o ↔ de specifieke behandeling die het product ten minste moet ondergaan, 
is afhankelijk van de diersoort waarvan het product afgeleid is: zie lijn 
YY-2 in tabel 2 voor varkensvlees-/everzwijnproducten 
 specifieke behandeling (C) is vereist producten afgeleid van 

everzwijnen, 
 de niet-specifieke behandeling (A) is voldoende voor producten 

afgeleid van gedomesticeerde varkens; 
- het slachthuis gelegen is in een zone opgenomen in deel III van de bijlage bij 

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 
o ↔ het slachthuis is bijgevolg gelegen in een zone waarvoor restricties 

gelden (gebied YY-3 in tabel 1), 
o ↔ de specifieke behandeling die het product ten minste moet ondergaan, 

is afhankelijk van de diersoort waarvan het product is afgeleid: zie lijn 
YY-3 in tabel 2 voor varkens- en everzwijnproducten 
 de uitvoer van producten afgeleid van wilde everzwijnen is niet 

toegestaan, ongeacht de toegepaste specifieke behandeling, 
 specifieke behandeling (C) is vereist voor producten die afgeleid 

zijn van gedomesticeerde varkens; 
- het slachthuis is niet gelegen in een zone opgenomen in deel I van de bijlage 

bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 
o ↔ het slachthuis is derhalve niet gelegen in een zone waarvoor 

restricties gelden (gebied YY-1 in tabel 1) 
o ↔ Geen specifieke minimumbehandeling vereist, behandeling (A) is 

voldoende. 
 
 


