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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Varkensvlees 0203 

0206 
0209 
0210 
0410 
0504 

0506 
0511 
1501 
1601 
1602 

Nieuw-Zeeland 

 
 
 
II. EUROPEES CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
TRACES EU Export Certificaat – (NZ) Varkensvlees voor uitvoer 

naar Nieuw-Zeeland 
3 blz. 

 
 
 
III. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Het certificaat is beschikbaar op de Europese certificeringswebsite “TRACES NT”. 
Verdere details en instructies omtrent het gebruik van TRACES NT zijn 
beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
Punt II.2.2: 
Hier is geen mogelijkheid tot schrappen voorzien. Deze verklaring kan gecertificeerd 
worden als de producten zijn verkregen uit gebieden die sinds 60 dagen vrij zijn van 
klassieke varkenspest bij de niet-gedomesticeerde varkenspopulatie.  
 
Punt II.2.3. d): 
Deze optie kan ook gekozen worden. 
 
Onder ‘kop en nek’ wordt er verstaan: ‘de kop, en alle weefsels die normaal 
verbonden zijn met de kop wanneer deze wordt verwijderd van het karkas via het 
atlanto-occipitaal gewricht’. 
Oren maken deel uit van de kop en zijn dus zijn niet toegestaan.  
 
Als staarten werden verpakt als kant-en-klaar gesneden producten van minder dan 3 
kg en er zijn geen lymfeklieren aanwezig, dan worden deze toegestaan. 
 
Punt II.2.3. e): 
Indien er voor deze optie gekozen wordt, dient de operator de nodige stappen te 
ondernemen om het product in Nieuw-Zeeland te laten verwerken. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
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Punt II.2.4.: 
Hier dienen de landen waar de dieren zijn geboren en opgekweekt opgesomd te 
worden. Indien dit alle EU-landen zijn, zijn er geen bijkomende voorwaarden te 
vervullen. 
Indien het vlees echter geïmporteerd werd in de Europese Unie vanuit een derde 
land dat het product eveneens direct mag exporteren naar Nieuw-Zeeland dan moet 
er ook aan de volgende eisen voldaan worden: 

- Het land van oorsprong moet duidelijk aangegeven worden op de lading 
(individuele verpakking, pallet,…); 

- Een kopie van het origineel importcertificaat (het certificaat gebruikt om te 
importeren in de Europese Unie) moet aan het certificaat gehecht worden. Op 
dit certificaat moeten de woorden “certified copy of original / gecertificeerde 
kopie van het origineel” aangebracht worden en het certificaat moet 
ondertekend worden door de certificerende agent; 

- Het certificaat (EX.VTP.NZ.02.01) moet als bijlage volgende additionele 
verklaring bevatten: 

“The product described herein was derived/partly derived from product 
which / 
het product hieronder beschreven, is afkomstig/gedeeltelijk afkomstig van een 
product dat”: 
i) was imported into the European Union from 
.........................................................(country/countries of origin) / 
geïmporteerd werd in de Europese Unie vanuit 
.........................................................(land / landen van oorsprong); 
ii) was further stored, handled, processed, wrapped, and/or packaged in an 
establishment which is eligible to process product for intra-Community trade / 
verder opgeslagen, behandeld, verwerkt, ingewikkeld en / of verpakt 
werd in een inrichting die in aanmerking komt om het product te verwerken voor het 
intracommunautaire handelsverkeer; 
iii) is the subject of an existing import health standard between New Zealand and the 
third country/countries where the product originated / 
het onderwerp is van een bestaande gezondheidsstandaard voor invoer tussen 
Nieuw-Zeeland en het derde land / de derde landen waar het product vandaan komt; 
iv) originated in a third country/countries and establishment(s) listed 
by the European Union and is eligible for export to the European 
Union / 
afkomstig is uit een derde land / derde landen en (een) inrichting(en) opgenomen in 
een lijst van de Europese Unie en dat in aanmerking komt voor uitvoer naar de 
Europese Unie.” 
 
 
 
IV. BIJKOMENDE INFORMATIE 
 
Aanverwante documenten: 
 
Meer informatie omtrent de Nieuw-Zeelandse wetgeving of het bekomen van een 
invoervergunning is terug te vinden in het document: 
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“Import health standard for pig meat and pig meat products for human consumption 
from the European Union”. 
 
Dit document is terug te vinden onder volgende URL: 
https://law.resource.org/pub/nz/ibr/nzs.bio.meaporic.eu.2011.pdf 
 
Aanverwante website: 
 
Ministry for Primary Industries: http://www.biosecurity.govt.nz/ 
 

******* 

https://law.resource.org/pub/nz/ibr/nzs.bio.meaporic.eu.2011.pdf
http://www.biosecurity.govt.nz/

