
I.1. Verzender

Naam
Adres
Land ISO-code

I.2. Imsoc-referentie

I.2.a. Local Reference

I.5. Geadresseerde

Naam
Adres
Land ISO-code

I.3. Bevoegde centrale autoriteit
I.4. Local competent authority

I.7. Land van oorsprong ISO-code I.9. Country of destination ISO-code

I.8. Region of origin Code I.10. Regio van bestemming Code
I.11. Place of Dispatch

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.12. Plaats van bestemming

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.13. Plaats van lading

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.14. Date and time of departure

I.15. Vervoermiddel

Soort Document Identificatie

I.16 Entry Point

I.18. Transport conditions
Gekoeld ☐ Controlled

temperature ☐ Omgeving ☐ Bevroren ☐
I.17. Begeleidende documenten

Referentien
ummer van
het
handelsdoc
ument

Datum van
afgifte

Land Plaats van
afgifte

I.19. Containernummer / Zegelnummer

I.20. Certified as
Kunstmatige reproductie ☐ Ornamental use/research ☐ Pollination ☐ Circus/tentoonstelling ☐
Consignments according to
Regulation No 999/2001 ☐ Ornamental bird food ☐ Geregistreerde paardachtigen ☐ Category 3 fish oil/fish meal for

detoxification according to
Regulation 2015/786 ☐

Breeding and production ☐ Racing ☐ Slacht ☐ Verdere verwerking ☐
Training ☐ Gezelschapsdieren ☐ Laboratory ☐ Farmaceutisch gebruik ☐
Rodent food ☐ Technisch gebruik ☐ Unregistered equidae ☐ Diervoeder ☐
Sales ☐ Storage ☐ Breeding ☐ Organic fertilizers ☐
Heruitzetting ☐ Andere ☐ Transhumance ☐ Quarantaine ☐
Competition ☐ Menselijke consumptie ☐ Erkende instellingen ☐ Voeder voor gezelschapsdieren ☐
Vetmesten ☐ Production of petfood ☐ Production ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Country ISO-code
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. For transit through Member State(s) ☐

Country ISO-code

I.23. Totaal aantal colli I.24. Totale hoeveelheid I.25. Totaal nettogewicht I.25. Totaal brutogewicht
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I.28. Description of consignment

Grondstof Soort(en) Hoeveelheid Partijnummer Verwerkingsbedrijf

Koelhuis Uitsnijderij Datum van invriezing Productiedatum Slachtdatum

Nettogewicht Product Description Aantal colli Identificatiekenmerk
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II. Informatie over de gezondheid

II.1 Verklaring inzake de volksgezondheid

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de bovengenoemde eiproducten zijn bereid in een inrichting die
is gecertificeerd voor de uitvoer naar Canada, en zijn bereid, verwerkt, verpakt, opgeslagen en geëtiketteerd in
overeenstemming met de toepasselijke EU-normen en -regels zoals vastgesteld in de Verordeningen (EG)
nr. 2160/2003, (EG) nr. 853/2004, (EG) nr. 2073/2005 en (EU) nr. 517/2011, en in overeenstemming zijn met vereisten
die ten minste gelijkwaardig zijn aan de vereisten van de toepasselijke Canadese wet- en regelgeving (Safe Food for
Canadians Act and Regulations, Food and Drugs Act and Regulations en Health of Animals Act and Regulations).

II.1.2 De duur van en de temperatuur waarbij de pasteurisatie van het product waarop dit certificaat
betrekking heeft, plaatsvond: bij X_ °C gedurende X_ minuten.

II.1.3 De laboratoriumresultaten van het product waarop dit certificaat betrekking heeft, zijn: aeroob
kiemgetal (resultaat), coliformen (resultaat), salmonella (resultaat).

II.2 Verklaring inzake de diergezondheid

Ondergetekende, officieel dierenarts(4), verklaart na gedegen onderzoek en naar beste weten dat:

II.2.1 bovengenoemde eiproducten uitsluitend afkomstig zijn van dieren die zijn geboren en
opgefokt in of legaal zijn ingevoerd uit (vul de naam (namen) van het land (de landen) in),
dat/die door(1) Canada is/zijn erkend als vrij van de volgende zorgwekkende ziekten (in de
opmerkingen vermeld per vatbare soort) OF dat de dieren waarvan de producten zijn
afgeleid zonder beperking (niet in quarantaine) gedurende de voor de desbetreffende
diersoort van oorsprong vereiste(2) periode om tot een nationaal bestand of beslag te
behoren, aanwezig waren in het land van verzameling van de eiproducten (vul de naam van
het land in); en

II.2.2 bovengenoemde eiproducten niet afkomstig zijn van dieren waarvoor op het moment van
verzameling het vermoeden bestond of was vastgesteld (hetzij door bevestiging van
negatieve tests of door het testen van "verdachte" dieren) dat zij aan een ernstige
epizoötische ziekte(3) lijden waarvoor de soort waarvan het eiproduct is afgeleid vatbaar is
en die via het eiproduct kan worden verspreid, en dat voor geen van de dieren waarvan de
eiproducten zijn afgeleid door de bevoegde veterinaire autoriteit beperkingen waren
opgelegd; en

II.2.3 bovengenoemde eiproducten niet in contact zijn gekomen met een dier, dierlijk product of
dierlijk bijproduct van een vatbare soort uit een land, regio of zone die door Canada niet als
vrij van de in punt II.2.1 bedoelde zorgwekkende ziekten(1) wordt erkend; en

II.2.4 bovengenoemde eiproducten na verwerking in nieuwe, hermetisch afgesloten,
waterdichte/lekvrije containers worden geplaatst of in herbruikbare, gereinigde en
ontsmette containers die onmiddellijk na het vullen ervan worden gesloten en die
kruisbesmetting met een onafgewerkt product voorkomen; en

II.2.5 alle maatregelen zijn genomen om tijdens de behandeling, verwerking, verpakking, opslag
en verzending direct of indirect contact van bovengenoemde eiproducten met dierlijke
producten of bijproducten met een lagere zoösanitaire status te voorkomen.

Opmerkingen

Dit certificaat is bedoeld voor "eiproducten" (egg products/produits d'oeufs); dit zijn gedroogde, bevroren of
vloeibare levensmiddelen die ten minste 50 gewichtsprocent bevroren ei, bevroren eimengsel, vloeibaar ei,
vloeibaar eimengsel, gedroogd ei of gedroogd eimengsel bevatten.

Alle bladzijden moeten worden ondertekend en gestempeld en het certificaat moet ten minste worden ingediend in
het Engels en/of het Frans, alsmede in ten minste een van de officiële talen van de exporterende EU-lidstaat.

Deel I

·          Vak I.1: vermeld de gegevens van de exporteur.

·          Vak I.2: vermeld het referentienummer, voorafgegaan door de driecijferige landcode volgens ISO 3166-1 alfa-
3.

·          Vak I.2.a: vermeld het unieke door Traces toegekende referentienummer indien het certificaat is aangemaakt
via Traces.

·          Vak I.5: vermeld de gegevens van de importeur.

·          Vak I.6: vermeld indien nodig overeenkomstig de vakken I.12 en I.22 het nummer van de CFIA-vergunning.
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II. Informatie over de gezondheid

·          Vak I.11: vermeld de inrichting waaruit de zending afkomstig is en het erkenningsnummer van de bevoegde
veterinaire autoriteit in de lidstaat (te verifiëren in de toepasselijke gegevensbank).

·          Vak I.12: vermeld het nummer van de door het CFIA geregistreerde eiverwerkende inrichting. Indien de
bestemming geen door het CFIA geregistreerde eiverwerkende inrichting is, is een CFIA-invoervergunning nodig.

·          Vak I.15: vermeld de namen van de schepen en, indien bekend, de vluchtnummers van de vliegtuigen.

·          Vak I.21: vermeld de nummers van de zegels die zijn gebruikt om de lading te verzegelen.

·          Vak I.25:

Douanecode en titel: gebruik de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS).

Productomschrijving: vermeld de productnaam.

Verwerkingsbedrijf: vermeld het erkenningsnummer van de inrichting, zoals op het etiket aangegeven.

Aard van de verpakking: geef het soort verpakking aan overeenkomstig Aanbeveling 21 van de VN, met
de naam van de verpakkingssoort die wordt gebruikt in de internationale handel.

Deel II

·          1) Uit hoofde van de veterinaire overeenkomst tussen Canada en de EU erkent het CFIA, voor ziekten waarvan
Canada de ziektevrije status van landen of zones heeft geëvalueerd, de uitroeiings- en controlezones van de EU
wanneer die in de EU-wetgeving zijn bekendgemaakt. Als een ziekte wordt aangetroffen in een gebied dat voordien
vrij van die ziekte was en de controlezones door Canada zijn erkend, wordt de volledig ziektevrije status pas weer
bereikt wanneer de controlezone voldoet aan de eisen voor de ziektevrije status volgens de OIE-richtsnoeren.

Dit certificaat heeft betrekking op de volgende in Canada meldingsplichtige ziekten voor dierlijke
producten en bijproducten:

Voor pluimveeproducten en andere producten van oorsprong van vogels:

o    meldingsplichtige aviaire influenza (dit omvat alle stammen van hoogpathogene aviaire influenza en
laagpathogene aviaire influenza van de subtypen H5 en H7), en

o    de ziekte van Newcastle.

De ondertekenende officiële dierenarts moet ervoor zorgen dat de diergezondsheidsstatus van de EU-
lidstaten met betrekking tot zowel meldingsplichtige aviaire influenza als de ziekte van Newcastle op
onderstaande webpagina van het CFIA wordt bekendgemaakt. De ondertekenende officiële dierenarts
moet het nationale subniveau (de deelstaat, de provincie, de regio, het district of de ziektevrije zone)
enkel als onderdeel in punt II.2.1 opnemen wanneer er zich in het land van oorsprong van de dieren
waarvan de producten zijn afgeleid een uitbraak van de zorgwekkende ziekten heeft voorgedaan
(opgesomd per vatbare soort), zonering is bekendgemaakt en het land als geheel de ziektevrije status
niet opnieuw heeft bereikt, zoals door Canada is bekendgemaakt.

Lijst van landen die door Canada zijn erkend als vrij van bepaalde ziekten:

Gezondheidsstatus voor landdieren per ziekte: (wanneer een ziekte is aangetroffen in zones die
voordien vrij van die ziekte waren, wordt het bereiken van de volledig ziektevrije status met betrekking
tot die ziekte aangegeven door het zoneringsbericht uit deze lijst te verwijderen.)

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-
disease/eng/1306649804251/1306649991822

Gezondheidsstatus voor landdieren per land: (wanneer een ziekte is aangetroffen in zones die voordien
vrij van die ziekte waren, wordt het bereiken van de volledig ziektevrije status met betrekking tot die
ziekte aangegeven door het zoneringsbericht uit deze lijst te verwijderen.)

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-
country/eng/1306648587424/1306649135327

·          2) Minimumperiode waarna een dier wordt beschouwd als behorend bij een nationaal bestand of beslag
(ingevoerd en zonder beperkingen met dieren van het land van invoer gehuisvest):

Voor vogels (pluimvee, loopvogels of andere): 21 dagen.

·          3) Dit punt heeft uitsluitend betrekking op het beslag dat aan de oorsprong van de producten ligt, betreffende
ziekten waarvoor de diersoort waarvan de eiproducten zijn afgeleid vatbaar is en betreffende andere ziekten dan
meldingsplichtige aviaire influenza en de ziekte van Newcastle, waarvoor de ziektevrije status voor geen enkel land
is vastgesteld. Dit omvat ziekten die door Canada als meldingsplichtige ziekten zijn vastgesteld. (Zie onderstaande
link.)
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II. Informatie over de gezondheid

De lijst van in Canada meldingsplichtige ziekten kan hier worden geraadpleegd:

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/immediately-
notifiable/eng/1305670991321/1305671848331

o    Bevestiging van negatieve tests wordt gedefinieerd als de situatie waarin een differentiële diagnose (bij een
vatbare soort) onder meer op een zorgwekkende ziekte wijst, maar de kans dat het om een zorgwekkende ziekte
gaat zeer laag is en er geen regels voor controle op dierverplaatsingen of voor toezicht zijn opgelegd.

o    Het testen van "verdachte" dieren wordt gedefinieerd als de situatie waarin een differentiële diagnose (bij een
vatbare soort) onder meer op een zorgwekkende ziekte wijst, de kans dat het om een zorgwekkende ziekte gaat niet
zeer laag is en er regels voor controle op dierverplaatsingen zijn of zullen worden opgelegd.

Op voorwaarde dat de in dit certificaat opgesomde producten een warmtebehandeling hebben
ondergaan bij de onderstaande temperaturen gedurende onderstaande tijdsduur (aan te geven per type
goederen), zijn er geen beperkingen van toepassing op beslagen die positief zijn bevonden voor
Salmonella spp. zoals Salmonella Galinarum en Salmonella Pullorum. Indien er twee opties zijn (a) en
b)), duid dan de gekozen optie aan (de tijdsduur en temperatuur moeten in punt II.1.2 worden vermeld).

EUROPESE UNIE (CA) Eiproducten voor uitvoer naar Canada V.2.
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II. Informatie over de gezondheid

Vloeibare
verwerkte
eieren

Minimumt
emperatu
ur (in °C
(°F))

Gedurende een minimumtijd

1.       
Eiwit
(zonder
chemische
additieven
)

54 (130) 3,5 minuten

2.       
Volledig ei
met
minder
dan 24 %
vaste
eistoffen

60 (140) 3,5 minuten

3.       
Volledig ei
met ten
minste
24 % en
ten
hoogste
38 % vaste
eistoffen

○ a) 61 (142) 3,5 minuten

○ b) 60 (140) 6,2 minuten

4.       
Volledig
eimengsel
met
minder
dan 2 %
toegevoeg
d zout,
toegevoeg
de
zoetstof of
beide

○ a) 61 (142) 3,5 minuten

○ b) 60 (140) 6,2 minuten

5.       
Volledig
eimengsel
met ten
minste
2 % en ten
hoogste
12 %
toegevoeg
de
zoetstof

○ a) 61 (142) 3,5 minuten

○ b) 60 (140) 6,2 minuten

6.       
Eigeel

○ a) 61 (142) 3,5 minuten

○ b) 60 (140) 6,2 minuten
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nl 6 / 8

Pa
rt

 II
: C

er
ti

fi
ca

ti
on



II. Informatie over de gezondheid

7.       
Eigeelmen
gsel met
minder
dan 2 %
toegevoeg
d zout,
toegevoeg
de
zoetstof of
beide

○ a) 61 (142) 3,5 minuten

○ b) 60 (140) 6,2 minuten

8.       
Eiproduct
met in
totaal
minder
dan 24 %
vaste
stoffen *

○ a) 61 (142) 3,5 minuten

○ b) 60 (140) 6,2 minuten

9.       
Volledig
eimengsel
met ten
minste
2 % en ten
hoogste
12 %
toegevoeg
d zout

○ a) 63 (146) 3,5 minuten

○ b) 62 (144) 6,2 minuten

10.     
Eigeelmen
gsel met
ten minste
2 % en ten
hoogste
12 %
toegevoeg
de
zoetstof

○ a) 63 (146) 3,5 minuten

○ b) 62 (144) 6,2 minuten

11.     
Eigeelmen
gsel met
ten minste
2 % en ten
hoogste
12 %
toegevoeg
d zout

○ a) 63 (146) 3,5 minuten

○ b) 62 (144) 6,2 minuten

12.      Ova ○ a) 63 (146) 3,5 minuten

○ b) 62 (144) 6,2 minuten
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II. Informatie over de gezondheid

13.     
Eiproduct
met in
totaal
meer dan
38 % vaste
stoffen *

○ a) 63 (146) 3,5 minuten

○ b) 62 (144) 6,2 minuten

14.     
Eiproduct
met in
totaal ten
minste
24 % en
ten
hoogste
38 % vaste
stoffen *

○ a) 62 (144) 3,5 minuten

○ b) 61 (142) 6,2 minuten

Gedroogd
eiwit

15.     
Gesproeid
roogd
eiwit

54 (130) 7 dagen

16.      In
de pan
gedroogd
eiwit

52 (125) 5 dagen

* Ongeacht het totale gehalte vaste stoffen, moeten eiproducten worden verhit tot 63 oC (146 oF) gedurende
3,5 minuten of tot 62 oC (144 oF) gedurende 6,2 minuten als zij niet minder dan 2 % en niet meer dan 12 %
toegevoegde zoetstof of zout, of beide, bevatten.

·          4) De officiële dierenarts die dit certificaat ondertekent, moet voldoen aan de Canadese definitie van "officieel
dierenarts"; in de Health of Animals Regulations ("diergezondheidsverordeningen") wordt deze gedefinieerd als een
dierenarts die in dienst is van de regering van dat land (official veterinarian/vétérinaire officiel).

·          In onderstaand handtekeningveld moet de term officiële inspecteur worden doorgestreept en moet de
ondertekenende officiële dierenarts zijn paraaf zetten, terwijl ook de naam en stempel van de bevoegde autoriteit
van de lidstaat moeten worden aangebracht.
Certifying Officer

Name (in capital letters)
Datum van ondertekening
Stempel

Qualification and title
Handtekening
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