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LCE :
Datum :

Verantwoordelijke controleur :

Operator :

VEN :

Adres :

IEC 3026 Douane Unie - ERKENNING EXPORT [3026] v.1
C: conform
NC: Niet-conform
NA: niet van toepassing

H: hoofdstuk
B: bijlage
A: artikel

§: paragraaf
L: deel
P: punt

C
1.

NC

Weging

NA

Algemeen
1. Erkenningsnummer
Zoals vermeld in BOOD en voor het welke een exporterkenning voor de uitvoer naar de Douane Unie
is toegekend of gevraagd. Er kan slechts één erkenningsnummer vermeld worden. Er dient per
erkenningsnummer één CL ingevuld te worden.
2. Nieuwe aanvraag voor een exporterkenning naar de Douane-unie.

NA indien "Behoud exporterkenning".
3. Behoud van de exporterkenning voor de uitvoer naar de Douane-unie.

NA indien "Nieuwe aanvraag exporterkenning".
4. De gegevens vermeld op het formulier EX.VTP.aanvraag (bij een aanvraag exporterkenning) of de
gesloten lijst (bij een behoud exporterkenning) zijn identiek aan de gegevens vermeld in BOOD.
De gegevens van de vestigingeenheid in BOOD dienen geverifieerd te worden met het formulier
EX.VTP.aanvraag of de gesloten lijst. De FAVV en KBO benaming en adres dienen identiek te zijn,
evenals het erkenningsnummer.
5. Type product(en) waarvoor een exporterkenning voor de uitvoer naar de Douane-unie werd afgeleverd
of werd gevraagd (bij een aanvraag exporterkenning).
1. vlees en rauwe vleesbereidingen, afkomstig van Douane Unienderen
2. varkensvlees en rauwe vleesbereidingen
3. pluimveevlees en rauwe vleesbereidingen
4. melk en melkproducten
5. vis en visserijproducten
6. darmen van dieren
7. vlees in conserven, salami en andere bereide vleesproducten (vleesproducten)
8. paardenvlees en rauwe vleesbereidingen
9. gelatine en/of collageen voor menselijke consumptie
10. vlees van konijnen
6. Type operator
Een van de drie volgende mogelijkheden vermelden: uitvoerder - leverancier - uitvoerder en
leverancier. Indien een export gebeurt vanuit een KF ‘uitvoerder’ kiezen. Indien de KF een tussenstap
betreft ‘leverancier’ kiezen.
7. De operator beschikt over een definitieve erkenning of definitieve toelating (voor roomijs en afgeleide
producten van roomijs en voor babyvoeding) overeenkomstig het KB erkenningen voor het uitvoeren
van de betrokken activiteiten.
Koninklijk besluit: 16/01/2006 A3 §1 (1*)
Absolute vereiste voor nieuwe exportaanvragen.
Indien reeds erkend voor de export naar de Douane Unie en er is een voorwaardelijke erkenning of
voorwaardelijke toelating (voor roomijs en afgeleide producten van roomijs en voor babyvoeding) dan
NC aanduiden en melden aan IEC om geval per geval bestudeerd te worden.

0

8. De inrichting voldoet aan de EU en de BE regelgeving.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Bij nazicht van de controles welke gedurende het afgelopen jaar werden uitgevoerd door C/I van het
FAVV in het kader van het inspectieplan werden geen checklists met beoordeling 'ongunstig'
vastgesteld en er werden geen PV's betreffende problemen van infrastructuur, uitrusting of hygiëne
opgesteld. In geval van ongunstige beoordeling(en) en/of PV kan het resultaat van de hercontrole als
basis gebruikt worden voor de beoordeling. Indien de hercontrole nog niet werd uitgevoerd of indien
de hercontrole ongunstig was wordt dit item als NC aangeduid.
Indien de inspectiefrequentie niet jaarlijks is dient teruggegaan te worden naar de laatste inspectie in
het kader van het inspectieplan en de eventuele hercontrole.

0

9. De inrichting beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De validatie van de activiteit waarop deze exporterkenning van toepassing is, is vermeld op de BOOD
fiche van de operator. De operator beschikt over een gevalideerd ACS bij een nieuwe exportaanvraag.

0
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10. De brief met de erkenning voor export naar de Douane-unie of een kopie van de aanvraag van de
exporterkenning voor de export naar de Douane-unie voor de desbetreffende producten is aanwezig.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De operator kan een schriftelijk bewijs van erkenning of desgevallend een kopie van de aanvraag voor
erkenning van export naar de Douane Unie voor de desbetreffende producten voorleggen.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

11. De actuele versie van de relevante gesloten lijst met inrichtingen erkend voor de export naar de
Douane-unie is gekend en raadpleegbaar door de operator.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Deze lijst dient onmiddellijk raadpleegbaar te zijn op papier of elektronisch
http://www.favv.be/exportderdelanden/inrichtingen/.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

12. De inrichting is vermeld op de actuele gesloten lijst.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De gesloten lijsten zijn te consulteren op de FAVV website via de volgende link:
http://www.favv.be/exportderdelanden/inrichtingen/.
Dit is niet van toepassing bij een aanvraag exporterkenning.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

13. De geldende versie van de Instructiebundel voor de Douane-unie is in de inrichting aanwezig.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De IB.Douane Unie dient onmiddellijk raadpleegbaar te zijn op papier of elektronisch
(http://www.favv.be/exportderdelanden/productendierlijkeoorsprong/default.asp#Fed).
Overeenkomstig de geldende IB.

0

14. Er is een uitgeschreven procedure voor de export naar de Douane-unie en deze wordt toegepast of is
toepasbaar zodra export mogelijk is (bij een aanvraag exporterkenning).
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

15. De inrichting beschikt over de Russische wetgeving (zowel in het Douane-unie als in het NL, FR, DE
of EN) en past deze toe waar en wanneer nodig, voor de export van producten naar de Douane-unie.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De van toepassing zijnde wetgeving dient onmiddellijk raadpleegbaar te zijn op papier of elektronisch
(niet enkel via internet) en is opgenomen in het ACS. Zie informatie m.b.t. de russische wetgeving op
de FAVV website
(http://www.favv.be/exportderdelanden/productendierlijkeoorsprong/default.asp#Fede).
Overeenkomstig de geldende IB.

0

2.

Traceerbaarheid
1. Er is een duidelijke fysieke scheiding tussen Douane-unie en niet Douane-unie-waardige producten.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn bij een
aanvraag exporterkenning. De scheiding moet zodanig zijn dat misverstanden of onduidelijkheden
worden voorkomen. De fysieke scheiding tussen Douane Unie-waardige en niet-Douane Uniewaardige producten is zodanig dat de kans op verwisseling (met als gevolg verzending van niet
Douane Unie-waardige producten) minimaal is.
Overeenkomstig de geldende IB.

3.

Pre-attestatie

3.1.

Inkomende producten

0

1. Er is pre-attestatie op het handelsdocument afkomstig van andere BE inrichtingen of dit is voorzien (bij
een aanvraag exporterkenning).
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn. Indien
niet van toepassing dienen de items t.e.m. item 3.1.3 als NA aangeduid te worden.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

2. De pre-attestatie is afkomstig van een voor de export naar de Douane-unie erkende inrichting of dit is
voorzien (bij een aanvraag exporterkenning).
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een
aanvraag exporterkenning).
De operator kan dit aantonen aan de hand van de van toepassing zijnde gesloten lijst.
Overeenkomstig de geldende IB.

0
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3. De juiste tekst wordt op het handelsdocument van binenkomende producten vermeld of dit is voorzien
(bij een aanvraag exporterkenning).
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een
aanvraag exporterkenning).
De juiste tekst is:
"Het vers vlees / vleesbereidingen / vleesproducten beantwoorden aan de certificatievoorwaarden
voor export naar de Douane Unie.
De inrichting beschikt over een gevalideerd ACS, waarin de uitgeschreven procedure voor de Douane
Unie is opgenomen.
De inrichting neemt deel aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan: ja/nee
(schrappen wat niet past).
Naam van de
verantwoordelijke:
Datum + handtekening van de verantwoordelijke."
En het product (vlees, vleesbereiding of vleesproduct) is aangeduid.

0

"De melk en/of melkproducten beantwoorden aan de certificatievoorwaarden voor export naar de
Douane Unie. De inrichting beschikt over een gevalideerd ACS, waarin de uitgeschreven procedure
voor de Douane Unie is opgenomen.
De
inrichting neemt deel aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan: ja/nee
(schrappen wat niet past).
Naam van de verantwoordelijke:
Datum + handtekening van de verantwoordelijke."
Overeenkomstig de geldende IB.

3.2.

Uitgaande producten

1. Er is pre- attestatie op het handelsdocument naar andere BE inrichtingen of dit is voorzien (bij een
aanvraag exporterkenning).
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een
aanvraag exporterkenning). Indien niet van toepassing dienen de volgende items van dit hoofdstuk als
NA aangeduid te worden.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

2. De juiste tekst wordt op het handelsdocument van uitgaande producten vermeld of dit is voorzien (bij
een aanvraag exporterkenning).
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een
aanvraag exporterkenning).
De juiste tekst is:
“Het vers vlees / vleesbereidingen / vleesproducten beantwoorden aan de certificatievoorwaarden voor
export naar de Douane Unie.
De inrichting beschikt over een gevalideerd ACS, waarin de uitgeschreven procedure voor de Douane
Unie is opgenomen..
De inrichting neemt
deel aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan: ja/nee (schrappen wat niet
past).
Naam van de verantwoordelijke:
Datum + handtekening van de verantwoordelijke.”
En het product (vlees, vleesbereiding of vleesproduct) is aangeduid.

0

“De melk en/of melkproducten beantwoorden aan de certificatievoorwaarden voor export naar de
Douane Unie. De inrichting beschikt over een gevalideerd ACS, waarin de uitgeschreven procedure
voor de Douane Unie is opgenomen.
De
inrichting neemt deel aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan: ja/nee
(schrappen wat niet past).
Naam van de verantwoordelijke:
Datum + handtekening van de verantwoordelijke.”
Overeenkomstig de geldende IB.
3. De nodige documenten en procedures zijn aanwezig ter staving van deze verklaring of dit is voorzien
(bij een aanvraag exporterkenning).
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De nodige documenten en procedures dienen beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden
of toepasbaar te zijn (bij een aanvraag exporterkenning). Bij een aanvraag exporterkenning dienen de
procedures en blanco documenten voorgelegd te worden.
O.a. naleving van VO 2073/2005, de ingangscontroles, de gegevens i.v.m. de Ziekte van Aujeszky en
vlekziekte.
Overeenkomstig de geldende IB.

4.

0

Pre-exportcertificatie
1. Er is pre- exportcertificatie naar andere lidstaten of dit is voorzien (bij een aanvraag exporterkenning).
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Een kopie van een afgeleverd pre-exportcertificaat dient voorgelegd te worden. De werkwijze dient
beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een aanvraag
exporterkenning). Indien niet van toepassing dienen de items t.e.m. item 4.7. als NA aangeduid te
worden.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

2. Het pre-exportcertificaat is afgedrukt op beveiligd draagpapier en er bestaat een duidelijke link tussen
de nummers van het gebruikt beveiligd papier en de afgeleverde pre-exportcertificaten.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Dit dient nagekeken te worden aan de hand van een kopie van een afgeleverd pre-exportcertificaat.
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een
aanvraag exporterkenning).
Overeenkomstig de geldende IB.

0

3. De bijlagen van het pre-exportcertificaat zijn afgedrukt op beveiligd papier.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Dit dient nagekeken te worden aan de hand van een kopie van een afgeleverd pre-exportcertificaat
met bijlage. De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te
zijn (bij een aanvraag exporterkenning).
Overeenkomstig de geldende IB.

0
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4. Het afgeleverde pre-exportcertificaat is correct ingevuld.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Dit houdt in volledig ingevuld (o.a. nummer van het transportmiddel, productiedatum, juiste identificatie
van de producten, bestemmeling is een operator in een andere lidstaat). Niet gebruikte velden zijn
ongeldig gemaakt en eventuele schrappingen zijn correct uitgevoerd.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

5. De productie, opslag (indien van toepassing) en verzending mogen enkel gebeuren in inrichtingen die
voorkomen op de actuele gesloten lijsten voor de Douane-unie (kanalisatie). Deze inrichtingen dienen
op het pre-exportcertificaat vermeld te worden waar nodig.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een
aanvraag exporterkenning). De tracering van de gecertificeerde zendingen dient voorgelegd te
worden. De gesloten lijsten zijn te consulteren op de FAVV website via de volgende link:
http://www.favv.be/exportderdelanden/inrichtingen/.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

6. Er is een kopie van de afgeleverde pre-exportcertificaten aanwezig en de afgeleverde preexportcertificaten zijn opgenomen in het register van de inrichting.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
U controleert dit aan de hand van het verplicht bij te houden register en de kopieën.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

7. Het register en de kopieën van de operator stemmen overeen met de ontvangen documenten op de
PCE: kopiëen van de pre-exportcertificaten.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
U controleert dit (bij grote aantallen kan dit d.m.v. een steekproef) aan de hand van het verplicht bij te
houden register van de operator en controleert dit met de documenten ontvangen op de PCE.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

8. Er is pre-exportcertificatie afkomstig van andere lidstaten of dit is voorzien (bij een aanvraag
exporterkenning).
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Een kopie van een ontvangen pre-exportcertificaat dient voorgelegd te worden. De werkwijze dient
beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een aanvraag
exporterkenning).
Indien niet van toepassing dienen de volgende items van dit hoofdstuk als NA aangeduid te worden.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

9. Het juiste model certificaat werd gebruikt bij de pre-exportcertificatie.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De inhoud dient overeen te komen met de modellen die op de FAVV website worden gepubliceerd en
met de aangeleverde producten. De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te
worden of toepasbaar te zijn (bij een aanvraag exporterkenning).
Overeenkomstig de geldende IB.

0

10. Het register en de kopieën van de operator stemmen overeen met de ontvangen documenten op de
PCE: origineel pre-exportcertificaat en kopie van het exportcertificaat.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
U controleert dit (bij grote aantallen kan dit d.m.v. een steekproef) aan de hand van het verplicht bij te
houden register van de operator en controleert dit met de documenten ontvangen op de PCE.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

11. Het ontvangen pre-exportcertificaat is correct ingevuld.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Dit houdt in volledig ingevuld (o.a. nummer van het transportmiddel, productiedatum, juiste identificatie
van de producten, de bestemmeling (= de gecontroleerde operator)). Niet gebruikte velden zijn
ongeldig gemaakt en eventuele schrappingen zijn correct uitgevoerd.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

5.

Exportcertificatie
1. Er is exportcertificatie of dit is voorzien (i.g.v. een aanvraag exporterkenning).
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een
aanvraag exporterkenning). Een kopie van een afgeleverd exportcertificaat dient voorgelegd te worden
indien voorhanden.
Indien niet van toepassing dienen de volgende items van dit hoofdstuk als NA aangeduid te worden.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

2. De exportcertificaten zijn afgedrukt op beveiligd draagpapier en er bestaat een duidelijke link tussen
de nummers van het gebruikt beveiligd papier en de afgeleverde certificaten.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een
aanvraag exporterkenning) en dit dient nagekeken te worden aan de hand van een kopie van een
afgeleverd certificaat indien voorhanden.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

3. De bijlagen van het exportcertificaat zijn afgedrukt op beveiligd papier.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een
aanvraag exporterkenning) en dit dient nagekeken te worden aan de hand van een kopie van een
afgeleverd certificaat met bijlage indien voorhanden.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

4. De exportcertificaten zijn correct ingevuld.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Dit houdt in volledig ingevuld (o.a. nummer van het transportmiddel, zegelnummer, productiedatum,
juiste identificatie van de producten, bestemmeling is een operator in de Douane Unie). De
transitlanden zijn correct ingevuld (enkel derde landen geen EU landen). Niet gebruikte velden zijn
ongeldig gemaakt en eventuele schrappingen zijn correct uitgevoerd.
Overeenkomstig de geldende IB.

0
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5. De productie, opslag (indien van toepassing) en verzending mogen enkel gebeuren in inrichtingen die
voorkomen op de actuele gesloten lijsten voor de Douane-unie (kanalisatie). Deze inrichtingen dienen
op het exportcertificaat vermeld te worden waar nodig.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De werkwijze dient beschreven te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een
aanvraag exporterkenning). De tracering van de uitgevoerde zendingen dient voorgelegd te worden.
De gesloten lijsten zijn te consulteren op de FAVV website via de volgende link:
http://www.favv.be/exportderdelanden/inrichtingen/.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

6. Het register en de kopieën van de operator stemmen overeen met de ontvangen documenten op de
PCE: kopieën van de exportcertificaten.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
U controleert dit (bij grote aantallen kan dit d.m.v. een steekproef) aan de hand van het verplicht bij te
houden register van de operator en controleert dit met de documenten ontvangen op de PCE.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

7. Er is een goed beheer en een goede beveiliging van het beveiligd papier.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Overeenkomstig de geldende IB.

0

8. Ongeldig geworden beveiligd papier wordt aan de PCE terugbezorgd.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Overeenkomstig de geldende IB.

0

9. De prenotificatie wordt correct uitgevoerd aan de hand van het prenotificatiedocument.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
De procedure hiervoor dient opgenomen te zijn in het ACS en dient toegepast te worden of is
toepasbaar ongeacht of er prenotificaties gebeuren of niet. Het systeem van prenotificatie is verplicht
voor vlees en rauwe vleesbereidingen van Douane Uniend, varken en pluimvee naar Primorsk krai,
Khabarovsk krai, Kamtsjatka krai, Magadan regio of Sakhalin regio. De operator dient de
certificerende agent bij de certificatie op de hoogte te stellen indien een prenotificatie is vereist. Het
prenotificatiedocument dient door de certificerende agent, tijdens de missie voor de aflevering van het
desbetreffende certificaat, op de PC van de inrichting te worden ingevuld. Controleren aan de hand
van het certificatenregister.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

6.

Analyse op Douane-unie parameters volgens normen van de douane-unie (DU)

6.1.

Deelname aan een door het FAVV goedgekeurde sectorale monitoring

1. De operator neemt enkel deel aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan.
Deze werkwijze dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een
aanvraag exporterkenning). De operator dient zijn deelname aan een door het FAVV goedgekeurd
sectoraal monitoringsplan te bewijzen. Voor de vleessector kan dit geverifieerd worden op de FEBEV
website waar de door het FAVV goedgekeurde sectorale monitoringsplannen en de deelnemers
raadpleegbaar zijn. URL http://favv.febev.be/ Gebruikersnaam: favv Paswoord: favv).
Dit item is niet van toepassing indien er analyses op zendingniveau gebeuren of indien de operator
een voorgaande schakel / leverancier is die niet deelneemt aan de monitoring, in die gevallen NA
aanduiden. Indien de operator in zijn ACS (schriftelijk vastgelegd dus) niet kan aantonen welke
methode (monitoring of zending) hij gebruikt zijn zowel item 6-6.1.1 als 6-6.2.1: NC.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

2. De operator neemt uitsluitend producten af van voorgaande schakels/leveranciers die deelnemen aan
een door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan.
Deze werkwijze dient opgenomen te zijn in het ACS van deze operator en wordt toegepast of is
toepasbaar (bij een aanvraag exporterkenning). Voor reeds erkende operatoren dient de deelname
van de voorgaande schakels/leveranciers aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal
monitoringplan, geverifieerd te worden op de ontvangen pre-attestaties (vanaf 15/11/2013). Voor de
vleessector kan dit geverifieerd worden op de FEBEV website waar de door het FAVV goedgekeurde
sectorale monitoringsplannen en de deelnemers raadpleegbaar zijn.
URL http://favv.febev.be/
Gebruikersnaam: favv Paswoord: favv).
Dit item is niet van toepassing indien er geen voorafgaande schakels/leveranciers zijn of indien er
analyses op zendingniveau gebeuren, in die gevallen NA aanduiden.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

3. De operator neemt producten af zowel van voorgaande schakels/leveranciers die deelnemen aan een
door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan als niet deelnemen aan een door het FAVV
goedgekeurd sectoraal monitoringsplan.
Dit dient opgenomen te zijn in het ACS van deze operator en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een
aanvraag exporterkenning). Voor reeds erkende operatoren dient de deelname van de voorgaande
schakels/leveranciers aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringplan, geverifieerd te
worden op de ontvangen pre-attestaties (vanaf 15/11/2013). Voor de vleessector kan dit geverifieerd
worden op de FEBEV website waar de door het FAVV goedgekeurde sectorale monitoringsplannen en
de deelnemers raadpleegbaar zijn. URL http://favv.febev.be/ GebDouane Unieikersnaam: favv
Paswoord: favv).
Dit item is niet van toepassing indien er geen voorgaande schakels/leveranciers zijn of indien alle
voorgaande schakels/leveranciers deelnemen aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal
monitoringsplan, in die gevallen NA aanduiden.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

4. De operator heeft een procedure in het geval van niet-conforme resultaten (NC) in het sectorieel
monitoringplan
De procedure in het geval van NC analyseresultaten dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt
toegepast of is toepasbaar (bij een aanvraag exporterkenning of bij de afwezigheid van NC
analyseresultaten) en dient gecontroleerd te worden aan de hand van de documenten indien
beschikbaar. In het geval van een NC analyseresultaat dienen volgende corrigerende maatregelen
genomen en beschreven te worden:
Producten blokkeren en zeker niet uitvoeren naar Douane Unie. Andere bestemmingen/gebruiken zijn
mogelijk voor zover de EU wetgeving wordt gerespecteerd (respect normen EU, zo niet enkel export
naar andere landen mits uitdrukkelijk wordt vermeld door dit land dat hun normen lager liggen dan de
EU normen).Er bestaan uiteraard ook andere alternatieven (vernietiging, herwerking etc.).
Belangrijk is dat de operator dit duidelijk kan aantonen en bewijzen en dit beschrijft in zijn ACS.
Overeenkomstig de geldende IB.

0
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6.2.

Analyse op zendingniveau of combinatie met deelname aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan

1. De operator analyseert elke zending bestemd voor export naar de Douane-unie.
Deze werkwijze dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een
aanvraag exporterkenning).
Dit item is niet van toepassing indien de operator deelneemt aan een door het FAVV goedgekeurd
sectoraal monitoringsplan en zijn voorgaande schakels / leveranciers (indien van toepassing) allen
deelnemen aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan of indien de operator een
voorgaande schakel / leverancier is die zelf niet exporteert, in dat geval NA aanduiden. Indien de
operator in zijn ACS (schriftelijk vastgelegd dus) niet kan aantonen welke methode (monitoring of
zending) hij gebruikt zijn zowel item 6-6.1.1 als 6-6.2.1: NC.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

2. De operator neemt deel aan een door het FAVV goedgekeurd sectoraal monitoringsplan en analyseert
elke zending bestemd voor export naar de Douane-unie die afkomstig is van een leverancier die niet
deelneemt aan een door het FAVV goedgekeurde sectorale monitoring, uitgezonderd voor
grondstoffen van buitenlandse leveranciers die vergezeld zijn van een precertificaat.
Deze werkwijze dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een
aanvraag exporterkenning).
Dit item is niet van toepassing indien de operator enkel deelneemt aan een door het FAVV
goedgekeurd sectoraal monitoringsplan of indien de operator elke zending bestemd voor export naar
de Douane Unie analyseert, in die gevallen NA aanduiden.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

3. De operator die analyses uitvoert op zendingniveau dient de analyses uit te voeren voor de
parameters opgenomen in de tabel EX.VTP.Douane-unie.safety indicators.01 en volgens de normen
van de “Technical Regulation of the Customs Union TR CU 021/2011 concerning Safety of Food
Products”.
De operator dient een tabel met parameters en normen uit te werken voor het/de betrokken producten
dat/die hij exporteert of wenst te exporteren (bij een aanvraag exporterkenning) aan de hand van de
meest recente russische wetgeving en deze voor te leggen bij elke (pre)certificering. De door het
FAVV gekende wetgeving is raadpleegbaar via de FAVV website. Dit dient opgenomen te zijn in het
ACS en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een aanvraag exporterkenning).
Niet van toepassing indien de operator enkel deelneemt aan een door het FAVV goedgekeurd
sectoraal monitoringsplan of indien het om een voorgaande schakel / leverancier gaat, in die gevallen
NA aanduiden bij dit item.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

4. De uitgevoerde zending(en) is/zijn volgens de opgelegde frequentie in de geldende IB geanalyseerd.
De operator heeft de analyses uitgevoerd overeenkomstig de opgelegde frequenties in de geldende
IB.Douane Unie en houdt dit op een overzichtelijke manier bij en legt deze informatie bij elke
certificering voor aan de certificerende agent. Dit dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt
toegepast of is toepasbaar (bij een aanvraag exporterkenning).
Niet van toepassing indien de operator enkel deelneemt aan een door het FAVV goedgekeurd
sectoraal monitoringsplan of indien het om een voorgaande schakel / leverancier gaat, in die gevallen
NA aanduiden bij dit item.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

5. De zending wordt gevormd en beschreven voor het nemen van de monsters en het uitvoeren van de
analyse overeenkomstig de richtlijnen vermeld in het formulier voor de monsterneming.
Dit dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een aanvraag
exporterkenning) en dient gecontroleerd te worden aan de hand van het formulier voor de
monsterneming voor de export naar de Douane Unie indien voorhanden (blanco formulier en
procedure in het geval van een exportaanvraag).
Niet van toepassing indien de operator enkel deelneemt aan een door het FAVV goedgekeurd
sectoraal monitoringsplan of indien het om een voorgaande schakel / leverancier gaat, in die gevallen
NA aanduiden bij dit item.
Overeenkomstig de geldende IB.

0

6. Er is een volledig ingevuld formulier voor de monsterneming voor de export naar de Douane-unie
aanwezig voor elke gecertificeerde zending, het formulier is steeds ter beschikking van het FAVV. De
bemonstering en de analyses zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen vermeld in het formulier.
Dit dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een aanvraag
exporterkenning) en dient gecontroleerd te worden aan de hand van het formulier voor de
monsterneming voor de export naar de Douane Unie indien voorhanden (blanco formulier en
procedure in het geval van een exportaanvraag).
Niet van toepassing indien de operator enkel deelneemt aan een door het FAVV goedgekeurd
sectoraal monitoringsplan of indien het om een voorgaande schakel / leverancier gaat, in die gevallen
NA aanduiden bij dit item).
Overeenkomstig de geldende IB.

0

7. Het laboratorium dat de analyses uitvoert is geaccrediteerd voor de relevante methode en erkend door
het FAVV.
Dit dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een aanvraag
exporterkenning) en dient gecontroleerd te worden aan de hand van analyseresultaten indien
voorhanden. Meer informatie i.v.m. de erkenning van het laboratorium door het FAVV kan
teruggevonden worden op de FAVV website
(http://www.favv.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/) en meer informatie i.v.m. de
accreditatie van de uitgevoerde methode door het laboratorium op de BELAC website
(http://economie.fgov.be/belac.jsp).
Overeenkomstig de geldende IB.

0

8. De operator heeft een procedure in het geval van niet-conforme resultaten (NC) in de analyse van de
zending
De procedure in het geval van NC analyseresultaten dient opgenomen te zijn in het ACS conform het
sectoraal monitoringsplan en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een aanvraag exporterkenning of bij
de afwezigheid van NC analyseresultaten) en dient gecontroleerd te worden aan de hand van de
documenten indien beschikbaar. In het geval van een NC analyseresultaat dienen volgende
corrigerende maatregelen genomen en beschreven te worden:
Producten blokkeren en zeker niet uitvoeren naar Douane Unie/BY/KZ. Andere
bestemmingen/gebruiken zijn mogelijk voor zover de EU wetgeving wordt gerespecteerd (respect
normen EU, zo niet enkel export naar andere landen mits uitdrukkelijk wordt vermeld door dit land dat
hun normen lager liggen dan de EU normen). Er bestaan uiteraard ook andere alternatieven
(vernietiging, herwerking etc.).
Belangrijk is dat de operator dit duidelijk kan aantonen en bewijzen. Hij baseert zich hiervoor op het
door de sector opgestelde document ‘beheer van niet-conformiteiten’, en omschrijft dit in zijn ACS.
Overeenkomstig de geldende IB.

0
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7.

Bacteriële agentia en virale agentia
1. Er is voldaan aan de voorschriften van de Verordening (EG) Nr. 2073/2005 van de Commissie inzake
microbiologische criteria voor levensmiddelen.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Bij de pre-attestatie van producten of bij (pre-)certificering van de verklaring “Producten uitgevoerd
naar de Douane Unie zijn niet besmet met Salmonella of andere agentia van bacteriële ziekten” dient
de beschikbare informatie: melding niet-conforme resultaten of analyseresultaten voor bacteriele
agentia in het kader van Verordening (EG) Nr. 2073/2005 voorgelegd te worden. Dit dient opgenomen
te zijn in het ACS en dient toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een aanvraag
exporterkenning).
Overeenkomstig de geldende IB en Verordening (EG) Nr. 2073/2005.

7.1.

Voor de pre-attestatie en (pre)certificering van gekoeld en diepgevroren varkensvlees en vlees van pluimvee/rauwe vleesbereidingen ervan

1. Ingangscontrole pluimveevlees: in het kippenslachthuis worden de salmonella positieve loten
gescheiden gehouden van de negatieve loten (ook na het slachten). Alleen de negatieve loten mogen
gebruikt worden voor de verdere productie voor de Douane-unie.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Dit dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een aanvraag
exporterkenning). De operator beschikt over de nodige documenten (voedselketeninformatie, preattesten of pre-certificaten) die aantonen dat het vers vlees beantwoordt aan de
certificatievoorwaarden voor export naar de Douane Unie en houdt hiermee rekening tijdens de
productie (niet van toepassing voor andere producten dan pluimveevlees, in dat geval NA aanduiden).
Overeenkomstig de geldende IB.

0

2. Ingangscontrole varkensvlees: de nodige controles worden uitgevoerd door het slachthuis voor de preattestering / (pre-)certificering i.v.m. sectie 4.3 van het certificaat voor de export van varkensvlees.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Dit dient opgenomen te zijn in het ACS en toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een aanvraag
exporterkenning). De operator beschikt over de nodige documenten (pre-attesten of pre-certificaten)
die aantonen dat het vers vlees beantwoordt aan de certificatievoorwaarden voor export naar de
Douane Unie en houdt hiermee rekening tijdens de productie (niet van toepassing voor andere
producten dan varkensvlees, in dat geval NA aanduiden).
Overeenkomstig de geldende IB.

0

8.

Natuurlijke of synthetische oestrogenen of hormonale substanties, thyreostatica, antibiotica, bestrijdingsmiddelen en
geneesmiddelen
1. Er is voldaan aan de EU wetgeving, op basis van het naleven van de gebruiksaanwijzingen van de
fabrikant van de geneesmiddelen, de resultaten van de autocontrole en het nationaal controleplan.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Bij de pre-attestatie van producten of bij (pre-)certificering van de verklaring “bevatten geen natuurlijke
of synthetische oestrogenen of hormonale substanties, thyreostatica, antibiotica en
bestrijdingsmiddelen en andere geneesmiddelen” dient de beschikbare informatie (melding nietconforme resultaten of analyseresultaten voor dergelijke bestanddelen) voorgelegd te worden. Dit
dient opgenomen te zijn in hat ACS en dient toegepast te worden of toepasbaar te zijn (bij een
aanvraag exporterkenning).
Overeenkomstig de geldende IB.

8.1.

9.

0

0

Voor de pre-attestatie en (pre)certificering van gekoeld en diepgevroren varkensvlees en vlees van pluimvee/rauwe vleesbereidingen ervan

1. Ingangscontrole pluimveevlees:
er is voldaan aan de voorschriften inzake het gebruik van:
Coccidiostatica, toegediend als diergeneesmiddel; een wachttermijn van 3 weken werd gerespecteerd;
Tetracyclines, toegediend als diergeneesmiddel; de vastgestelde wachttermijn + 2 bijkomende dagen
werd gerespecteerd.
Dit op basis van de vermeldingen op de VKI documenten.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Dit dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een aanvraag
exporterkenning). De operator beschikt over de nodige documenten (VKI's, pre-attesten of precertificaten) die aantonen dat het vers vlees beantwoord aan de certificatievoorwaarden voor export
naar de Douane Unie en houdt hiermee rekening tijdens de productie (niet van toepassing voor
andere producten dan pluimveevlees, in dat geval NA aanduiden).
Overeenkomstig de geldende IB.

0

2. Ingangscontrole varkensvlees:
“de laatste 2 maanden werden de levende dieren niet behandeld met tetracyclines”. Dit kan
aangetoond worden dmv de vermelding op de VKI documenten.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
Dit dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt toegepast of is toepasbaar (bij een aanvraag
exporterkenning). De operator beschikt over de nodige documenten (VKI's, pre-attesten of precertificaten) die aantonen dat het vers vlees beantwoordt aan de certificatievoorwaarden voor export
naar de Douane Unie en houdt hiermee rekening tijdens de productie (niet van toepassing voor
andere producten dan varkensvlees, in dat geval NA aanduiden).
Overeenkomstig de geldende IB.

0

Klacht/schorsing van de Douane-unie autoriteiten
1. In navolging van een klacht of een schorsing opgelegd door de Douane-unie heeft de operator een
actieplan met corrigerende maatregelen bij het FAVV ingediend.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
"Het ingediende actieplan zorgt ervoor dat de kans op een nieuwe contaminatie verkleint en lost de
niet conforme punten aangetoond bij het onderzoek op en voorziet in een screening hierop. Na
goedkeuring door de PCE dient het actieplan opgenomen te worden in het ACS en dient het toegepast
te worden.
Overeenkomstig de nota in het kader van de procedure 2013/674/CONT "Behandelen van dossiers
i.v.m. onregelmatigheden bij uitvoer" die hierover wordt verstuurd.
Niet van toepassing voor operatoren die nog nooit een klacht of schorsing hebben gehad of bij een
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aanvraag exporterkenning of indien het ingediende actieplan afgerond is en er geen problemen meer
zijn, in dat geval NA aanduiden.

2. Het ingediende actieplan bij het FAVV als gevolg van een klacht of een schorsing opgelegd door de
Douane-unie wordt uitgevoerd.
Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*)
"Dit dient opgenomen te zijn in het ACS en wordt toegepast en dit dient als dusdanig gecontroleerd te
worden.
Overeenkomstig de nota in het kader van de procedure 2013/674/CONT "Behandelen van dossiers
i.v.m. onregelmatigheden bij uitvoer" die hierover wordt verstuurd.
Niet van toepassing voor operatoren die nog nooit een klacht of schorsing hebben gehad of bij een
aanvraag exporterkenning of indien het ingediende actieplan afgerond is en er geen problemen meer
zijn, in dat geval NA aanduiden.

0

Totaal:
% van de niet-conformiteiten :

Ongunstig major :

Ongunstig minor :

%

waarvan

met *

Wetgevingen:
1*. Koninklijk besluit van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen
2*. Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28/01/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,tot
oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden

Commentaar controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Gemaakt te

Op

Handtekening en stempel controleur

Naam operator of
aanwezige persoon :

Ongunstig

Functie :
Tekent voor
kennisname :
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