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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
- Vers vlees en 

vleesproducten van 
varkens en zwijnen 

- Melk en zuivelproducten 

02 
04 
16 

Nieuw-Caledonië 

 
 
 
II. NIET ONDERHANDELD CERTIFICAAT 
 
Onderdelen van het certificaat 
 
Een certificaat bestaat uit twee delen: 

1) een algemeen gedeelte (dit is voor alle dierlijke producten hetzelfde) dat 
eveneens dient te worden ondertekend; 

2) een specifiek gedeelte “Diergezondheidsattestatie”, die de importvoorwaarden 
voor elk van de specifieke dierlijke producten omvat (afhankelijk van wat België 
mag uitvoeren volgens de bijlagen).  
De diergezondheidsattestaties zijn opgenomen in “Annex VII-1” tot en met 
“Annex VII-15". Elke annex heeft betrekking tot een specifiek dierlijk product.  
Afhankelijk van het uit te voeren product dient men bijgevolg de 
diergezondheidsattestatie van toepassing te certificeren. 

 
 
Te gebruiken certificaat 
 
Onder de rubriek “Importations > Denrées alimentaires” van de officiële website van 
DAVAR (Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires & Rurales de Nouvelle-
Calédonie) van Nieuw-Caledonië kunnen de documenten terugvonden worden: 
https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations/les-denrees-alimentaires 
 
De mogelijkheden voor export dienen te worden geverifieerd op de officiële website 
van DAVAR, aangezien de exportvoorwaarden op gelijk welk moment kunnen worden 
gewijzigd zonder voorafgaandelijke verwittiging van de autoriteiten van Nieuw-
Caledonië.  
De producten die geëxporteerd kunnen worden, worden vermeld in de verschillende 
bijlagen alsook in het certificaat. De landen van waaruit geëxporteerd kan worden, 
staan eveneens vermeld in de bijlage. 
 
De certificaten (algemeen en specifiek gedeelte) beschikbaar via bovenstaande link 
zijn modellen die ter beschikking worden gesteld door de overheid van het land van 
bestemming. De operator moet controleren dat deze nog altijd van toepassing zijn. Het 
FAVV zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor geblokkeerde 
zendingen omwille van het gebruik van een verouderde versie van een certificaat. 

https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations/les-denrees-alimentaires


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR 
HUMANE CONSUMPTIE 

IB.NC.NN.00.04 NIEUW-CALEDONIË 
Oktober 2021 

 
 

  2/14 

Deze instructiebundel beperkt zich tot het verduidelijken van de 
certificeringsvoorwaarden met betrekking tot een selectie van de importeisen, 
opgenomen in “Annex VII-1” tot en met “Annex VII-15: diergezondheidsattestaties”.   
Niet alle importeisen vermeld in de verschillende annexen werden uitgewerkt in deze 
instructiebundel, en bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de operator om zich 
ervan te vergewissen dat ook aan de andere importeisen die niet aangehaald worden 
in deze instructiebundel voldaan is met het oog op de uitvoer van het gewenste 
product. 
 
 
 
III. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Specifieke voorwaarden inzake Annex VII-4: diergezondheidsattestatie voor de export 
van vers vlees en vleesproducten van gedomesticeerde varkens en zwijnen 
 

A. Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom (PRRS)   
 
De bevoegde overheid van Nieuw-Caledonië beschouwt België als niet vrij van het 
Porcien Reproductief en Respiratoir syndroom (PRRS).  
Dit impliceert dat indien de zending producten omvat afgeleid van gedomesticeerde 
varkens of zwijnen, deze producten steeds onderworpen dienen te zijn aan een 
inactivatieprocedure. Punt B.1) is dus steeds van toepassing.  
 
De uitvoer van vers varkensvlees is bijgevolg niet mogelijk.  
 

B. Inactivatieprocedure van de pathogenen 
 
De inactivatieprocedures waaraan de producten onderworpen dienen te zijn, kan men 
terugvinden op de website van de overheid van Nieuw-Caledonië – document 
“Procédures d'inactivation des agents pathogènes agréées par la Nouvelle-Calédonie” 
(Frans) of “New caledonian approved procedures for inactivating pathogens” (Engels). 
 
De operator die de producten uitvoert, moet de nodige bewijsstukken kunnen 
aanleveren ten aanzien van deze inactivatieprocedure. 

- Indien de operator die de producten exporteert zelf de inactivatieprocedure 
uitvoert, dan zijn de bewijsstukken die ter beschikking moeten worden gesteld 
de volgende: 

o technische fiche van het uitgevoerde product, 
o productieproces van het uitgevoerde product. 

- Indien de operator die de producten exporteert de inactivatieprocedure niet zelf 
uitgevoerd heeft, dan zijn de bewijsstukken die ter beschikking moeten worden 
gesteld van de certificerende agent de volgende: 

o indien de producten geïmporteerd werden door, of een 
inactivatieprocedure ondergingen bij een andere operator gevestigd in 
België: een pre-attestatie afgeleverd door deze Belgische operator (zie 
punt VI. van deze instructie), 

https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations/les-denrees-alimentaires
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o indien de producten geïmporteerd werden door, of een 
inactivatieprocedure ondergingen bij een andere operator gevestigd in 
een andere Lidstaat (LS): pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde 
overheid die toezicht houdt op de operator gevestigd in een andere LS 
(zie punt VI. van deze instructie).  

 
 
Specifieke voorwaarden inzake Annex VII-5: diergezondheidsattestatie voor de export 
van melk en zuivelproducten 
 
Gezien er moeilijk garanties betreffende de minimale verblijfperiode van de runderen 
in het land van ophaling van de rauwe melk kunnen worden verkregen op het moment 
van de ophaling, zijn de eisen opgenomen in punt D van het certificaat moeilijk 
controleerbaar. Punt C.1) moet dus ondertekend worden in plaats van punt D. 
 
Dit houdt in dat de producten sowieso onderworpen moeten zijn aan een thermische 
behandeling (inactivatieprocedure) die voldoende is om de pathogenen 
verantwoordelijk voor mond-en-klauwzeer, runderpest en tuberculose te inactiveren. 
 
Export van rauwmelkse producten is dus niet mogelijk. 
 

A. Inactivatieprocedure van de pathogenen 
 
De mogelijke inactivatieprocedures kan men terugvinden op de website van de 
overheid van Nieuw-Caledonië – document “Procédures d'inactivation des agents 
pathogènes agréées par la Nouvelle-Calédonie” (Frans) of “New caledonian approved 
procedures for inactivating pathogens” (Engels). 
Concreet betreft het  

- een behandeling gelijkwaardig aan een sterilisatiewaarde van 3 minuten bij 
121,1°C, OF 

- een behandeling minstens gelijkwaardig aan 
o voor tuberculose: een pasteurisatie, 
o voor mond-en-klauwzeer: een UHT-behandeling OF een HTST 

behandeling eenmaal toegepast op melk met een pH < 7 OF een HTST 
behandeling tweemaal toegepast op melk met een pH ≥ 7; 

o voor runderpest: geen minimale behandeling beschreven door de code 
van de OIE gezien runderpest als wereldwijd uitgeroeid beschouwd 
wordt; men gaat er dus vanuit dat wat voor mond- en klauwzeer 
toegepast werd, voldoende is. 

 
Indien de producten niet als UHT geëtiketteerd zijn moet de operator de nodige 
bewijsstukken aanleveren over de toegepaste thermische behandeling. 

- Indien de operator die de producten exporteert zelf de inactivatieprocedure 
uitvoert, dan zijn de bewijsstukken die ter beschikking moeten worden gesteld 
de volgende: 

o technische fiche van het uitgevoerde product, 
o productieproces van het uitgevoerde product. 

https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations/les-denrees-alimentaires
https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations/les-denrees-alimentaires
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- Indien de operator die de producten exporteert de inactivatieprocedure niet zelf 
uitgevoerd heeft, dan zijn de bewijsstukken die ter beschikking moeten worden 
gesteld van de certificerende agent de volgende: 

o indien de producten geïmporteerd werden door, of een 
inactivatieprocedure ondergingen bij een andere operator gevestigd in 
België: een pre-attestatie afgeleverd door deze Belgische operator (zie 
punt VI. van deze instructie), 

o indien de producten geïmporteerd werden door, of een 
inactivatieprocedure ondergingen bij een andere operator gevestigd in 
een andere Lidstaat (LS): pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde 
overheid die toezicht houdt op de operator gevestigd in een andere LS 
(zie punt VI. van deze instructie).  

 
 
Specifieke voorwaarden inzake annex VII-6: diergezondheidsattestatie voor de export 
van vers vlees en vleesproducten van pluimvee en loopvogels, consumptie-eieren en 
eiproducten  
 

A. Vers vlees en vleesproducten die in aanmerking komen voor de uitvoer (met 
het oog op HPAI) 

 
Uitvoer van vers vlees en vleesproducten van pluimvee en loopvogels is terug 
mogelijk vanuit West-Vlaanderen. 

- Een bijkomende inactivatieprocedure is niet nodig, indien de dieren 
waarvan het vlees/vleesproduct is afgeleid, geslacht zijn na 29 april 2021. 

- Voor vlees verkregen tussen de periode van 28 oktober 2020 en 29 april 
2021, dient nog steeds een bijkomende inactivatieprocedure (HPAI) 
uitgevoerd te worden.  

Uitvoer van vers vlees of vleesproducten van pluimvee en loopvogels uit de rest 
van België blijft mogelijk zonder bijkomende procedures.  
 

B. Inactivatieprocedure van de pathogenen 
 
De mogelijke inactivatieprocedures kan men terugvinden op de website van de 
overheid van Nieuw-Caledonië – document “Procédures d'inactivation des 
agents pathogènes agréées par la Nouvelle-Calédonie” (Frans) of “New 
caledonian approved procedures for inactivating pathogens” (Engels). 
Concreet betreft het  

- een behandeling gelijkwaardig aan een sterilisatiewaarde van 3 minuten 
bij 121,1°C, OF 

- een procedure die ten minste gelijkwaardig is aan degene die worden 
aanbevolen in de Terrestrial Code van de OIE (artikel 10.4.24): 
 
Pluimveevlees Kerntemperatuur (°C) Tijd (seconden) 

60,0 507  
65,0 42 
70,0 3,5 
73,9 0,51 

https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations/les-denrees-alimentaires
https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations/les-denrees-alimentaires
https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_avian_influenza_viruses.htm
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De operator die de producten uitvoert, moet de nodige bewijsstukken kunnen 
aanleveren met betrekking tot deze inactivatieprocedure. 

- Indien de operator die de producten exporteert zelf de 
inactivatieprocedure uitvoert, dan zijn de bewijsstukken die ter 
beschikking moeten worden gesteld de volgende: 

o technische fiche van het uitgevoerde product, 
o productieproces van het uitgevoerde product. 

- Indien de operator die de producten exporteert de inactivatieprocedure 
niet zelf uitgevoerd heeft, dan zijn de bewijsstukken die ter beschikking 
moeten worden gesteld van de certificerende agent de volgende: 

o indien de producten geïmporteerd werden door, of een 
inactivatieprocedure ondergingen bij een andere operator 
gevestigd in België: een pre-attestatie afgeleverd door deze 
Belgische operator (zie punt VI van deze instructie), 

o indien de producten geïmporteerd werden door, of een 
inactivatieprocedure ondergingen bij een andere operator 
gevestigd in een andere Lidstaat (LS): pre-certificaat afgeleverd 
door de bevoegde overheid die toezicht houdt op de operator 
gevestigd in een andere LS (zie punt VI van deze instructie).  

 
 
Bijkomend attest betreffende Afrikaanse varkenspest (AVP) 
 
Het bijkomend attest kan men terugvinden op de website van de bevoegde overheid 
van Nieuw-Caledonië – document “Attestation complémentaire au certificat sanitaire 
en lien avec l'épidémie de peste porcine africaine”. 
Dit attest moet systematisch worden gehecht aan elk gezondheidscertificaat dat is 
afgeleverd voor Nieuw-Caledonië wanneer de Annex VII-4 gecertificeerd wordt 
(ongeacht de OIE-status inzake AVP). 
  
In het attest dient men mogelijks informatie te verstrekken omtrent: 

- het land van herkomst en slachting van de gedomesticeerde varkens en/of 
zwijnen,  

- de status inzake AVP van het land van herkomst, het land van slachting en het 
land van uitvoer (België),  

- de uitgevoerde hittebehandeling / het rijpings – en droogproces van de 
producten, 

- de slachtdatum van de dieren waarvan het product is afgeleid, 
 

A. Herkomst van de gedomesticeerde varkens en zwijnen 
 
In het bijkomend attest dient men mogelijks aan te geven in welk land de dieren 
gehouden (het land van herkomst = het land van vetmesten) en in welk land de dieren 
geslacht werden. 
 

https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations/les-denrees-alimentaires
https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations/les-denrees-alimentaires
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- Varkens en zwijnen geslacht in België 
 
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van het slachthuis om de gegevens 
beschikbaar in de VKI-documenten (adres van het vetmestingsbedrijf) te controleren. 
 
Deze informatie kan hierna door middel van een pre-attestatie op het 
handelsdocument verder doorheen de voedselketen worden doorgegeven (zie punt 
VI. van deze instructie).  
 

- Varkens en zwijnen geslacht in een andere EU-Lidstaat (LS) 
 
Voor varkens die in een andere lidstaat worden geslacht, moet de operator beschikken 
over: 

- hetzij een handelsdocument dat overeenkomstig de bepalingen van 
verordening (EU) nr. 1337/2013 de vermelding “Oorsprong: …………….” bevat, 

- hetzij een handelsdocument, dat overeenkomstig de bepalingen van 
verordening (EU) nr. 1337/2013 de vermelding “Gekweekt in: …………………” 
en “Geslacht in ………………………” vermeldt,  

- hetzij een pre-certificaat, (zie punt VI. van deze instructie) wanneer het 
handelsdocument een vermelding bevat die niet conform is aan wat hierboven 
beschreven is, of geen vermelding bevat. 

 
De informatie over de herkomst van de varkens kan vervolgens stroomafwaarts 
doorheen de productieketen worden doorgegeven door middel van een pre-attestatie 
op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie). 
 

B. Hittebehandelingen / rijpings-en droogproces 
 
In het bijkomend attest dient men aan te geven of de producten al dan niet 
onderworpen werden aan een hittebehandeling / rijpings- en droogproces. De 
mogelijke behandelingen kan men terugvinden in het bijkomend attest zelf (“Attestation 
complémentaire au certificat sanitaire en lien avec l'épidémie de peste porcine 
africaine”). 
  
De operator die de producten uitvoert, moet de nodige bewijsstukken kunnen 
aanleveren indien een thermische behandeling / rijpings- en droogproces werd 
uitgevoerd. 

- Indien de operator die de producten exporteert zelf de thermische behandeling 
/ het rijpings- en droogproces uitvoert, dan zijn de bewijsstukken die ter 
beschikking moeten worden gesteld de volgende: 

o technische fiche van het uitgevoerde product, 
o productieproces van het uitgevoerde product. 

- Indien de operator die de producten exporteert de thermische behandeling / het 
rijpings- en droogproces niet zelf uitgevoerd heeft, dan zijn de bewijsstukken 
die ter beschikking moeten worden gesteld van de certificerende agent de 
volgende: 

o indien de producten geïmporteerd werden door, of een thermische 
behandeling / rijpings- en droogproces ondergingen bij een andere 
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operator gevestigd in België: een pre-attestatie afgeleverd door deze 
Belgische operator (zie punt VI. van deze instructie), 

o indien de producten geïmporteerd werden door, of een thermische 
behandeling / rijpings- en droogproces ondergingen bij een andere 
operator gevestigd in een andere Lidstaat (LS): pre-certificaat afgeleverd 
door de bevoegde overheid die toezicht houdt op de operator gevestigd 
in een andere LS (zie punt VI. van deze instructie).  

 
 
 
IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Annex VII-4: diergezondheidsattestatie voor de export van vers vlees en vlees-
producten van gedomesticeerde varkens en zwijnen  
 
Punt B 1): deze verklaring kan men ondertekenen na controle van de bewijsstukken 
(productieproces, technische fiche, pre-attesten, pre-certificaten) die door de operator 
ter beschikking worden gesteld van de certificerende agent.  
Er dienen geen opties te worden geschrapt.  
 
 
Annex VII-5: Diergezondheidsattestatie voor de export van melk en zuivelproducten 
 
Punt C 1): deze verklaring kan men ondertekenen na controle. 

- De producten mogen niet geëtiketteerd zijn als rauwmelkse producten. 
- HETZIJ zijn de producten geëtiketteerd als UHT-producten, HETZIJ kan de 

operator de bewijsstukken (productieproces, technische fiche, pre-attesten, 
pre-certificaten) ter beschikking stellen van de certificerende agent, om aan te 
tonen dat het product eenmaal of tweemaal werd onderworpen aan een HTST-
behandeling afhankelijk van de pH van de melk.  

 
Punt C 2) en punt D: mogen worden geschrapt. 
 
 
Annex VII-6: Diergezondheidsattestatie voor de export van vers vlees en 
vleesproducten van pluimvee en loopvogels, consumptie-eieren en eiproducten  
 
Indien het vlees of vleesproduct uitgevoerd wordt uit West-Vlaanderen: verifieer 
de slachtdatum.  

- Indien de slachtdatum gelegen is na 29 april 2021, moeten de 
producten geen inactivatieprocedure met het oog op HPAI hebben 
ondergaan.  

- Indien de slachtdatum gelegen is tussen 28 oktober 2020 en 29 april 
2021, legt de operator de bewijsstukken van de uitgevoerde 
inactivatieprocedure voor (productieproces, technische fiche, pre-
attesten, pre-certificaten – zie Punt IV. Specifieke voorwaarden - 
Specifieke voorwaarden inzake annex VII-6).  
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Bijkomend attest betreffende de epidemie van Afrikaanse Varkenspest (AVP) 
 
Eerste streepje: in te vullen wanneer 

- de producten geen thermische behandeling ondergingen met het oog op de 
inactivatie van het AVP-virus, of;  

- het gerijpte en gedroogde producten betreft. 
Deze verklaring kan men ondertekenen na controle van de bewijsstukken (VKI-
document, pre-attestaties, pre-certificaten – zie punt III. van deze instructie) die door 
de operator ter beschikking van de certificerende agent worden gesteld. 
Het land van slachting kan men nagaan aan de hand van de gegevens in vak 9 in het 
algemeen gedeelte van het certificaat.  
 
Tweede streepje: in te vullen indien de zending producten betreft andere dan gerijpte 
en gedroogde producten (indien niet mag dit streepje worden geschrapt).  
Selecteer de optie van toepassing. 

- Optie 1 of optie 2, inzake de hittebehandeling, kan men ondertekenen na 
controle van de bewijsstukken (productieproces, technische fiche, pre-
attestatie, pre-certificatie – zie punt III. van deze instructie) verstrekt door de 
operator aan de certificerende agent. 

- Optie 3 kan men ondertekenen na controle van de status van het (de) land(en) 
van herkomst en van slachting van de varkens voor wat betreft Afrikaanse 
Varkenspest: 

o Te controleren op de site van het OIE. 
 De LS van herkomst en slachting van de varkens selecteren in de 

kolom “COUNTRY/TERRITORY”. 
 African Swine Fever Virus (inf. with) selecteren in de kolom 

“DISEASE”. 
 In de kolom “REPORT DATE” op Clear klikken. Alle rapporten 

inzake AVP voor het betrokken land worden nu zichtbaar. 
 In de kolom “EVENT STATUS” het meest recente rapport inzake 

AVP verifiëren. 
 Indien een uitbraak aan de gang is in de LS (= het meest recente 

rapport geeft een On-going status aan in de kolom “EVENT 
STATUS”), dient men te verifiëren wanneer het eerste geval 
plaatsvond van de van toepassing zijnde uitbraak. Hiervoor moet 
men het eerste rapport van het lopende evenement raadplegen (= 
het rapport van de lijn met de meest recente Immediate 
notification in kolom “REPORT TYPE”).  
Toegang tot het rapport door op het oogje uiterst rechts in de 
betrokken lijn te klikken. 
In het rapport moet het deel General information uitgebreid 
worden.  

• Controleren dat de datum van de eerste uitbraak 
(opgenomen onder Started on) minstens 15 dagen na de 
datum van slacht valt (voor zowel land van slachting als 
land van herkomst van de varkens) en dat de datum van 
het laatste voorkomen van de ziekte (opgenomen onder 

https://wahis.oie.int/#/events


PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG VOOR 
HUMANE CONSUMPTIE 

IB.NC.NN.00.04 NIEUW-CALEDONIË 
Oktober 2021 

 
 

  9/14 

Last occurence) minstens 4 maanden voor de datum van 
slacht valt (voor land van herkomst van de varkens). 

• Indien dit het geval is, dan kan het punt ondertekend 
worden. 

• Indien dit niet het geval is, kan het punt niet ondertekend 
worden.  

 Indien geen uitbraken aan de gang zijn in de LS (= het meest 
recente rapport geeft een Resolved status aan in de kolom 
EVENT STATUS), en gedurende de periode van het laatste 
rapport tot 15 dagen na de slachtdatum werden geen gevallen 
(geen nieuwe rapporten) geregistreerd, is het punt gedekt.  

o De operator verstrekt de gegevens inzake de slachtdatum.  
 
Derde streepje: in te vullen indien de zending gerijpte en gedroogde producten betreft. 
Deze verklaring kan ondertekend worden na controle van:  

- de bewijsstukken (productieproces, technische fiche, pre-attestatie, pre-
certificatie – zie punt III. van deze instructie) inzake het rijpings- en droogproces 
verstrekt door de operator, 

- de status van het land van herkomst en van slachting van de varkens, en van 
het land van uitvoer (België) voor wat betreft Afrikaanse Varkenspest: 

o te controleren op de site van het OIE: zelfde werkwijze als hierboven 
beschreven volgen; 

o de operator verstrekt de gegevens inzake de slachtdatum.  
 

De 2de optie is gedekt indien: 
o de landen van toepassing officieel vrij zijn van AVP, of; 
o de landen van toepassing officieel vrij waren tot minstens 15 dagen na 

de slachtdatum.   
De 3de optie is gedekt indien België officieel vrij is van AVP (controleerbaar op 
website FAVV). 

 
 
 
V. PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICATIE 
 
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie RI.AA.PA-PC inzake pre-
attestatie en pre-certificatie (gepubliceerd op de website van het FAVV, onder het 
hoofdstuk ‘Algemene documenten voor export naar derde landen’) zijn van toepassing. 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren.   
 
 

https://wahis.oie.int/#/events
https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene
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Annex VII-4: diergezondheidsattestatie voor de export van vers vlees en vlees-
producten van gedomesticeerde varkens en zwijnen  
 

A. Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake de uitgevoerde 
inactivatieprocedure van het product (op basis van het productieproces, de technische 
fiche, pre-attestaties of pre-certificaten) dan mag hij het product afkomstig van de 
gedomesticeerde varkens en zwijnen en met bestemming Nieuw-Caledonië pre-
attesteren. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van de 
inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument.  
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: NC. 
 
Uitgevoerde inactivatieprocedure voor PRRS: ………………………………………… 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 
B. Pre-certificering 

 
Het pre-certificaat dat afgeleverd is door de bevoegde overheid van een andere 
lidstaat, moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden voor 
certificatie van producten afgeleid van gedomesticeerde varkens en zwijnen bestemd 
voor Nieuw-Caledonië. 
 
 
The product has been subjected to one of the following procedure(s) :  
 
-  (1) core heat treatment meeting one of the following temperature/time settings: 

o (1) 56°C for 60 minutes, 
o (1) 57°C for 55 minutes, 
o (1) 58°C for 50 minutes, 
o (1) 59°C for 45 minutes, 
o (1) 60°C for 40 minutes, 
o (1) 61°C for 35 minutes, 
o (1) 62°C for 30 minutes, 
o (1) 63°C for 25 minutes, 
o (1) 64°C for 22 minutes, 
o (1) 65°C for 20 minutes, 
o (1) 66°C for 17 minutes, 
o (1) 67°C for 15 minutes, 
o (1) 68°C for 13 minutes, 
o (1) 69°C for 12 minutes, 
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o (1) 70°C for 11 minutes. 
- (1) manufacturing process allowing boned meat, with the exception of raw and 

dried hams, to reach a pH ≤ 5, or a pH ≥ to 7 
- (1) dry curing under specified conditions for: 

o (1) Parma type hams (minimum curing 313 days) IGP 
o (1) Bayonne type hams (minimum curing 313 days) IGP 
o (1) Iberian or Serrano type hams (minimum curing 140 days) AOC/STG 

 
(1) Keep as appropriate 
 

 
 
Annex VII-5: Diergezondheidsattestatie voor de export van melk en zuivelproducten 
 

A. Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake de uitgevoerde 
inactivatieprocedure van de melk of het zuivelproduct (op basis van het 
productieproces, de technische fiche, pre-attestaties of pre-certificaten) dan mag hij 
deze producten met bestemming Nieuw-Caledonië pre-attesteren. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van de 
inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument.  
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: NC. 
 
Uitgevoerde thermische behandeling : eenmalige HTST-behandeling op melk met 
pH < 7 / HTST-behandeling tweemaal toegepast op melk met pH ≥ 7 (1) 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
(1) Schrappen wat niet van toepassing is 

 
 

B. Pre-certificering 
 
Het pre-certificaat dat afgeleverd is door de bevoegde overheid van een andere 
lidstaat, moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden voor 
certificatie van melk en zuivelproducten bestemd voor Nieuw-Caledonië. 
 
 
The product has been subjected to the following thermal treatment: 

- a single HTST treatment on milk with a pH < 7 (1) 
- a HTST treatment applied twice on milk with a pH ≥ 7 (1) 
- a sterilization treatment equivalent to the sterilizing value 3 minutes at 

121,1°C (1) 
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(1) Keep as appropriate  
 

 
 
Annex VII-6: Diergezondheidsattestatie voor de export van vers vlees en 
vleesproducten van pluimvee en loopvogels, consumptie-eieren en eiproducten  
 

A. Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake de 
uitgevoerde inactivatieprocedure van het vlees of de vleesproducten (op basis 
van het productieproces, de technische fiche, pre-attestaties of pre-certificaten) 
dan mag hij deze producten met bestemming Nieuw-Caledonië pre-attesteren. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van 
de inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument.  
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: NC. 
 
Uitgevoerde thermische behandeling inzake HPAI:  

- (1) Kernwarmtebehandeling met een van de volgende temperatuur-
/tijdinstellingen: 

o (1) 60,0°C aan 507 seconden; 
o (1) 65,0°C aan 42 seconden; 
o (1) 70,0°C aan 3,5 seconden; 
o (1) 73,9°C aan 0,51 seconden; 

- (1) Een sterilisatiebehandeling gelijkwaardig aan de sterilisatiewaarde 3 
minuten bij 121,1°C 

 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
(1) schrappen wat niet van toepassing is 
 

 
B. Pre-certificering 

 
Het pre-certificaat dat afgeleverd is door de bevoegde overheid van een andere 
lidstaat, moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden 
voor certificatie van vlees en vleesproducten van pluimvee en loopvogels 
bestemd voor Nieuw-Caledonië. 
 
 
The product has been subjected to the following thermal treatment in view of HPAI: 
- (1) core heat treatment meeting one of the following temperature/time settings: 

o (1) 60,0°C for 507 seconds 
o (1) 65,0°C for 42 seconds 
o (1) 70,0°C for 3,5 seconds 
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o (1) 73,9°C for 0,51 seconds 
- (1) a sterilization treatment equivalent to the sterilizing value 3 minutes at 

121,1°C  
 
(1) Keep as appropriate  
 

 
 
Bijkomend attest betreffende de epidemie van Afrikaanse Varkenspest (AVP) 
 

A. Pre-attestatie 
 
Voor zover een operator beschikt over de relevante informatie inzake: 

- de herkomst van de gedomesticeerde varkens en/of zwijnen (ofwel op basis van 
de VKI-documenten, pre-attestaties of pre-certificaten), en/of 

- de uitgevoerde hittebehandeling / het rijpings- en droogproces van het product 
(op basis van het productieproces, de technische fiche, pre-attestaties of pre-
certificaten),  

dan mag hij het product met bestemming Nieuw-Caledonië pre-attesteren. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen, door de verantwoordelijke van de 
inrichting, van de volgende verklaring op het handelsdocument.  
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: NC. 
 
(1) Land van vetmesting van de gedomesticeerde varkens of zwijnen: ……………… 
 
(1) Uitgevoerde behandeling:   

- (1) een warmtebehandeling in een hermetisch gesloten recipiënt met een F0-
waarde ≥ 3, 

- (1) een warmtebehandeling bij kerntemperatuur van 70°C gedurende ten 
minste 30 minuten, 

- (1) maturatie en droging gedurende minstens 6 maanden. 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
(1) schrappen indien niet van toepassing 
 

 
B. Pre-certificering 

 
Het pre-certificaat dat afgeleverd is door de bevoegde overheid van een andere 
lidstaat, moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden voor 
certificatie van producten afgeleid van gedomesticeerde varkens en zwijnen bestemd 
voor Nieuw-Caledonië. 
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1. (1) Country where the pigs/ swines have been fattened: …………………………… 
 

2. (1) The product has been:   
- (1) subjected to a heat treatment in a hermetically sealed container with a F0 

value ≥ 3, 
- (1) subjected to a heat treatment for at least 30 minutes at a minimum 

temperature of 70°C, which should be reached throughout the meat, 
- (1) cured with salt and dried for a minimum of six months (190 days). 

 
(1) Delete if non applicable  
 

 
 


