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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Eieren van gedomesticeerd 
pluimvee 

0407 / 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat 

 
 

EX.VTP.AA.15.04 Gezondheidscertificaat voor de export van eieren van 
gedomesticeerd pluimvee 

3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Informatie waarvoor het FAVV niet verantwoordelijk is 
 
Aan het einde van het certificaat, helemaal onderaan, is een vakje voorzien waarin de 
operator de informatie met betrekking tot de kredietbrieven of het invoervergunning-
nummer kan toevoegen. Het FAVV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze 
informatie. 
 

 
Opgelet!!! 
 
Enkel het nummer van de invoervergunning of de referenties van de kredietbrief 
mogen worden toegevoegd in dit vakje. Het FAVV zal geen enkele andere informa-
tie accepteren in dit vakje. 
 

 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Bewaartermijn van de eieren 
 
De vervaldatum van de eieren moet op het certificaat vermeld worden. 
 
Er kan afgeweken worden van de maximale bewaartermijn voorzien in de Europese 
regelgeving op volgende voorwaarden: 

- de maximale bewaartermijn mag 6 maanden niet overschrijden, 
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- de maximale bewaartermijn moet conform zijn aan wat toegelaten is door 
het land van bestemming. 

 
Twee mogelijkheden: 

- of het land van bestemming is opgenomen in onderstaande tabel → er kan 
rekening worden gehouden met de vermelde maximale bewaartermijn bij 
het bepalen van de vervaldatum van de eieren die vermeld wordt op het 
certificaat, zonder dat de operator moet bewijzen dat dit conform is aan 
wat toegelaten is door de overheid van het land van bestemming (voor 
zover er aan de geassocieerde bewaaromstandigheden is voldaan); 

- of het land van bestemming is niet opgenomen in onderstaande tabel → 
de operator moet aantonen dat de maximale bewaartermijn die hij wil toe-
passen bij het bepalen van de vervaldatum van de eieren die vermeld 
wordt op het certificaat conform is aan wat toegelaten is door de overheid 
van het land van bestemming (aan de hand bijvoorbeeld van regelgeving 
uit het land van bestemming of een verklaring van de overheid van het 
land van bestemming). 

 
Land Maximale toegelaten 

bewaartermijn 
Geassocieerde 

bewaaromstandigheden 
Republiek Angola 6 maanden gekoeld (6°C – 10°C) 
Democratische Republiek 
Congo 

6 maanden gekoeld (6°C – 10°C) 

Congo - Brazzaville 6 maanden gekoeld (6°C – 10°C) 
Djibouti 6 maanden gekoeld (3°C – 10°C) 
Dubai 1 maand gekoeld (11°C – 15°C) 

3 maanden gekoeld (6°C – 10°C) 
Gambia 1 maand Vers (geen specifieke koe-

lingseisen) 
6 maanden gekoeld (6°C – 10°C) 

Koeweit 1 maand gekoeld (11°C – 15°C) 
3 maanden gekoeld (6°C – 10°C) 

Liberia 6 maanden geen specifieke eisen 
Mauritanië 6 maanden geen specifieke eisen 
Sierra Leone 6 maanden geen specifieke eisen 

 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Algemene eisen in het certificaat 
 
Punt 1.9: de gegevens betreffende het pakstation vermelden. 
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Punt 1.23, 5de kolom: de certificerende agent controleert dat de vermelde datum 
voldoet 

- hetzij aan de Europese regelgeving, 
- hetzij aan de voorwaarden vermeld in punt IV. van deze instructie. 

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de nodige bewijstukken aan 
de certificerende agent voor te leggen, wanneer dit nodig is. 
Indien er afgeweken wordt van de door de Europese regelgeving toegelaten 
maximale bewaartermijn, dan controleert de certificerende agent tevens of er 
voldaan is aan de bewaaromstandigheden die geassocieerd zijn met de toege-
paste maximale bewaartermijn. 
 
Punten 2.1 tot en met 2.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op ba-
sis van de Europese regelgeving. 
 
Punt 2.4: eieren afkomstig uit een HPAI- of NCD-haard mogen niet opgehaald 
worden met het oog op gebruik in de voedselketen en worden vernietigd, over-
eenkomstig de Europese regelgeving. Er wordt dus altijd aan deze eis voldaan. 
 
 
Additionele verklaring(en) 
 
Het certificaat voorziet de mogelijkheid om additionele verklaringen toe te voegen on-
der de algemene verklaringen, in het daarvoor bestemde vakje. 
 
De operator moet aantonen dat de additionele verklaring die hij wenst op te ne-
men in het certificaat wel degelijk vereist wordt door de overheid van het land 
van bestemming (aan de hand bijvoorbeeld van eisen opgenomen in een invoer-
vergunning of van een verklaring van de overheid van het land van bestemming). 
In afwezigheid van voldoende bewijsstukken zal (zullen) de additionele verkla-
ring(en) niet worden ondertekend door de certificerende agent. 


