
Diervoeders IB.PFF.NC.02.01 Nieuw-Caledonië 
April 2021 

 

Pagina 1/3 
 

I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Diervoeders bevattend product 
van dierlijke oorsprong 

 Nieuw-Caledonië 

 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.NC.02.01 
 

Veterinair certificaat voor diervoeders van dierlijke oorsprong 
bestemd voor export naar Nieuw-Caledonië 

4 blz 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor diervoeders van dierlijke oorsprong bestemd voor export naar 
Nieuw-Caledonië 
 

1. In punt A van de verklaring inzake dierengezondheid  wordt verwezen naar de lijst van landen 
en zones die door Nieuw-Caledonië zijn goedgekeurd voor de invoer van diervoeders van 
dierlijke oorsprong. Men kan deze lijst raadplegen op onderstaande website: 
http://www.davar.gouv.nc/portal/page/portal/davar/importations 

 De invoer van diervoeders van dierlijke oorsprong vanuit de EU is toegestaan.   
 

Indien de diervoeders werd geproduceerd in een andere EU-lidstaat, dient de operator aan de 
certificerende agent een pre-exportcertificaat voor te leggen, afgeleverd door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong, waarin de verklaringen van het certificaat 
EX.PFF.NC.02.01 zijn opgenomen. 

 
2. Verklaring B.1. van de gezondheidsverklaring houdt in dat de zending dient onderworpen te 

worden aan een materiële controle. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van 
het certificaat tevens een materiële controle aan te vragen.  

  
3. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende 

agent een verklaring op erewoord te bezorgen van de producerende inrichting met vermelding 
van de samenstelling van de producten. De verklaring van de producerende inrichting dient 
volgende informatie te bevatten: naam, adres en erkennings- of registratienummer van de 
producerende inrichting alsook een ingrediëntenlijst en de naam, functie en handtekening van 
de verantwoordelijke van de inrichting. Voor de ingrediënten van dierlijke oorsprong dient ook 
de diersoort waarvan deze ingrediënten zijn afgeleid te worden vermeld. De verklaring mag 
naast de hierboven vermelde informatie geen andere commerciële informatie bevatten.   
 
De verklaring van de producerende inrichting dient worden afgestempeld door de 
certificerende agent en worden vastgehecht aan het certificaat.  
 
De diersoorten dienen onder punt 9.1. van het certificaat  in het Engels of het Frans te worden 
vermeld.   
 

4. Onder punt 7.1. en 9.2. dienen de vermeldingen die niet van toepassing zijn te worden 
doorgehaald met paraaf en stempel van de certificerende agent.  

http://www.davar.gouv.nc/portal/page/portal/davar/importations


Diervoeders IB.PFF.NC.02.01 Nieuw-Caledonië 
April 2021 

 

Pagina 2/3 
 

 
5. In de tabel onder punt 9.3. dient onder aard van het product het type diervoeder te worden 

vermeld (bv. complete feed for fish, fishing baits, aquatic dead worms, complementary feed for 
pigs….) met vermelding van het lotnummer. Onder erkennings- of registratienummer van de 
productie-, verwerkings- en opslagbedrijven dient het erkennings- of registratienummer 
vermeld te worden van de producerende inrichting en, in voorkomend geval, het erkennings- 
of registratienummer van het bedrijf waar het diervoeder werd opgeslagen. Indien de zending 
meer dan drie loten omvat, dienen de gegevens vermeld te worden in bijlage 
(EX.PFF.NC.02.01 annexe/bijlage). Op het certificaat dient in dergelijk geval onder 9.3. de 
vermelding “voir annexe” vermeld te worden.  
 

6. Gezondheidsverklaring 
 

a. Verklaring B.1. en B.4. houden in dat de diervoeders vrij van verkoop moeten zijn in 
België. Een dergelijke verklaring kan enkel ondertekend worden voor producten die 
voldoen aan de van kracht zijnde Europese en Belgische wetgeving inzake 
diervoeders, met uitzondering van etiketteringsvoorschriften. Producten bestemd voor 
de uitvoer naar een derde land dienen qua etikettering te voldoen aan de 
voorschriften van het land van bestemming. Deze etiketteringsvoorschriften kunnen 
verschillen van de voorschriften vastgelegd in Europese en/of Belgische regelgeving. 
 

b. De overige gezondheidsverklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de 
EU-wetgeving en de erkenning, toelating of registratie van het diervoederbedrijf 
overeenkomstig verordening (EG) nr. 183/2005. 

 
7. Verklaring inzake dierengezondheid 

 
a. Punt B van de verklaring inzake dierengezondheid is van toepassing indien de 

diervoeders geen schaaldieren of producten van schaaldieren bevatten. Voor 
dergelijke diervoeders (met uitzondering van de diervoeders vermeld onder B.3., B.4. 
of B.5.) wordt door Nieuw-Caledonië een thermische behandeling opgelegd die 
minstens gelijkwaardig is aan een behandeling van 50 minuten bij 100°C of een 
chemische behandeling. Momenteel is in de EU geen additief toegelaten voor een 
ontsmettende behandeling. Een chemische behandeling kan dan ook niet worden 
toegestaan.  
In voorkomend geval dient de operator aan de certificerende agent aan de hand van 
een kopie van het productieproces aan te tonen dat de diervoeders de hierboven 
vermelde hittebehandeling hebben ondergaan. Voor diervoeders die in een andere 
lidstaat werden geproduceerd kan deze verklaring ondertekend worden op basis van 
het pre-exportcertificaat. 
Voor blikvoeders die een warmtebehandeling tot een Fc-waarde van ten minste 3 
hebben ondergaan, is punt B.1. van toepassing. De verklaring kan in voorkomend 
geval ondertekend worden op basis van de erkenning van de producerende inrichting 
overeenkomstig verordening (EC) nr. 1069/2009 (Section VIII: Bedrijven voor de 
vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, producttype PETC). Een pre-
exportcertificaat is in dit geval niet vereist.   
 
 
 

https://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
https://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/


Diervoeders IB.PFF.NC.02.01 Nieuw-Caledonië 
April 2021 

 

Pagina 3/3 
 

b. Punt C van de verklaring inzake dierengezondheid is enkel van toepassing indien de 
diervoeders schaaldieren of producten van schaaldieren bevatten. De operator dient 
aan de certificerende agent aan de hand van een kopie van het productieproces aan 
te tonen dat de producten één van de vermelde thermische behandelingen - of een 
thermische behandeling die minstens gelijkwaardig is – heeft ondergaan. Voor 
diervoeders die in een andere lidstaat werden geproduceerd kan deze verklaring 
ondertekend worden op basis van het pre-exportcertificaat. 

 
Voor diervoeders die geen andere schaaldieren of producten van schaaldieren 
bevatten dan artemia en die geen van de vermelde thermische behandelingen 
hebben ondergaan, dient de operator bij zijn aanvraag voor elk lot analyserapporten 
voor te leggen afkomstig van het OIE-referentielaboratorium of een door de bevoegde 
autoriteit officieel erkend laboratorium dat de afwezigheid van de vermeldde virale en 
bacteriële pathogene agentia aantoont. Voor diervoeders die in een andere lidstaat 
werden geproduceerd kan deze verklaring ondertekend worden op basis van het pre-
exportcertificaat. 
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