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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Bloedproducten   Uruguay 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.UY.02.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van 

varkensbloedproducten 
3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Uruguay 
 
Een specifieke erkenning is niet nodig om naar Uruguay te kunnen exporteren. 
 
 
Import permit 
 
Een invoervergunning kan worden vereist. Het is de verantwoordelijkheid van de 
operator om de nodige stappen te zetten om deze invoervergunning te 
verkrijgen. Het FAVV komt niet tussen in dit proces. 
 
 
Voorafgaande acties te ondernemen bij de Uruguayaanse overheid 
 
De Uruguayaanse importeur moet het thermisch proces, de verpakkingen en het 
etiket van het product laten goedkeuren door de bevoegde overheid van zijn 
land, voorafgaand aan het invoeren van het product. 
 
Om enig probleem te vermijden, wordt er aan de Belgische exporteur 
aangeraden zich ervan vergewissen dat het nodige werd gedaan. 
Het FAVV komt niet tussen in dit proces. 
 
 
Registratie van de producten 
 
De Uruguayaanse overheid vereist van de importeur dat hij een monografie voor 
het uitgevoerde product voorlegt, die geviseerd is door de bevoegde overheid 
van het land van uitvoer. Het is de verantwoordelijkheid van de exporteur om die 
tijdig voor te leggen aan de Uruguayaans overheid. Bij afwezigheid van deze 
monografie zullen de producten niet worden vrijgegeven bij invoercontrole. 
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Elke operator die procedures start voor de export van bloedproducten naar 
Uruguay en die een monografie wil laten ondertekenen door het FAVV om deze 
aan zijn potentiële importeur te verstrekken, kan een verzoek indienen bij het 
FAVV om een certificaat voor de registratie van een product te verkrijgen (zie 
FAVV-website). De monografie geviseerd door het FAVV, zal als bijlage bij dit 
certificaat worden gevoegd. 
 
Wat de monografie betreft, zal het FAVV het document viseren en toevoegen aan 
het certificaat voor de registratie van een product, indien het enkel de volgende 
elementen bevat: 

- productsamenstelling, 
- diersoorten waarvan het product is afgeleid, 
- productieproces. 

Als het document andere informatie bevat die buiten haar bevoegdheid valt 
(afwezigheid van GGO's, enz.), zal het FAVV weigeren deze te viseren. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Herkomst van de varkens 
 
De uitgevoerde bloedproducten moeten afkomstig zijn van varkens afkomstig 
uit de Europese Unie. 
De varkens moeten dus in de Europese Unie zijn vetgemest. 
 
Voor producten afgeleid van in België geslachte varkens is de informatie 
betreffende het beslag van herkomst van de varkens aanwezig op het VKI—
document (zie adres beslag van vetmesting). 

- Het slachthuis moet controleren of de in België geslachte varkens uit de 
Europese Unie afkomstig zijn. 

- Het slachthuis en de operatoren stroomafwaarts ervan garanderen de 
naleving van deze eis verderop in de keten door middel van een pre-
attestatie op het handelsdocument. 

 
Voor producten afgeleid van in een andere LS geslachte varkens kan het 
voldoen aan deze eis worden gegarandeerd door het erkende slachthuis waar de 
varkens zijn geslacht en die het bloed heeft verzameld, door middel van een 
verklaring op het handelsdocument / leveringsbon / document met de hoofding 
van de inrichting dat het bloed vergezelt. 
De informatie kan vervolgens, indien nodig, via pre-attestatie in de voedselketen 
worden doorgegeven. 
 
Voor de modaliteiten met betrekking tot de pre-certificering en de verklaring op 
het handelsdocument / leveringsbon / document met de hoofding van de 
inrichting, zie punt VI van deze instructie. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/voedingsmiddelen/#algemeen
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V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 2.1: elke inrichting die in België erkend is kan naar Uruguay uitvoeren. Dit 
punt kan worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt 2.2: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 2.3: dit punt kan worden ondertekend op basis van de pre-attestaties en/of 
de verklaringen op het handelsdocument / leveringsbon / document met de 
hoofding van de inrichting die de grondstoffen vergezellen, waarvan het product 
is afgeleid. De operator legt de nodige documenten ter beschikking. 
 
Punten 2.5 en 2.6: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de 
Europese regelgeving. 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE 
 
De modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende pre-
certificering / pre-attestatie zijn van toepassing (zie onder het hoofdstuk 
“Algemene documenten voor de export naar derde landen”). 
 
Zoals beschreven in punt IV, zijn uitgesloten van de verplichting tot pre-
certificering: bloed dat verzameld is in een slachthuis erkend in een andere LS. 
Deze producten mogen worden vergezeld van een vermelding die wordt 
afgegeven op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de 
hoofding van de inrichting door de operator in kwestie, in plaats van pre-
gecertificeerd te zijn. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een Belgische operator beschikt over de relevante informatie inzake 
het voldoen aan de eisen betreffende de herkomst van de varkens (via VKI-
documenten of pre-attestaties of vermeldingen op het handelsdocument / de 
leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting), dan mag hij het 
bloed / de bloedproducten pre-attesteren voor Uruguay. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op 
het handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 
 

http://www.afsca.be/professionelen/export/
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De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: UY 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
 
 
Vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de 
hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS  
 
Een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met 
de hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een 
andere LS om de herkomst van de varkens te garanderen is ontvankelijk, voor 
zover de operator erkend is voor het slachten van varkens overeenkomstig de 
van toepassing zijnde Europese regelgeving.  
 
De volgende vermelding moet op het handelsdocument / de leveringsbon / het 
document met de hoofding van de inrichting aangebracht zijn, om ontvankelijk 
te zijn: 
 
 
Reared in: ………………………………………………………………………….. 
 
Date: 
Name and signature responsible person: 
 
 
 


