PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR
HUMANE CONSUMPTIE
I.

IB.PF.04.01
Juni 2021

FRANS-POLYNESIË

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Vers varkensvlees,
slachtafval en vetten van
varkens, en vleesproducten
op basis van varkensvlees

II.

GN-Code
0203
0206
0209
0210

1501
1601
1602

Land
Frans-Polynesië

BILATERAAL CERTIFICAAT
Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTP.PF.04.02

Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van
varkensvlees, -slachtafval en –vet, en vleesproducten op basis van varkensvlees

III.

4 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Frans-Polynesië
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Frans-Polynesië is niet
nodig voor inrichtingen die vers varkensvlees, slachtafval en vetten van varkens en
vleesproducten op basis van varkensvlees exporteren naar Frans-Polynesië.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Sanitair statuut van de landen en bedrijven van herkomst van de varkens ><
thermische behandeling van de uitgevoerde producten
De uitgevoerde producten moeten :
- HETZIJ afgeleid zijn van varkens
o die de laatste 3 maanden vóór het slachten (d.w.z. tijdens het
vetmesten) verbleven hebben in een lidstaat (LS) die op het
ogenblik van het slachten vrij was van Afrikaanse varkenspest
(AVP), klassieke varkenspest (KVP) en mond- en klauwzeer (MKZ),
als omschreven door het OIE, EN
o die afkomstig zijn van een bedrijf dat vrij is van varkensbrucellose
en de ziekte van Aujeszky,
- HETZIJ onderworpen zijn aan een toereikende thermische behandeling
die in staat is om de virussen die verantwoordelijk zijn voor de hierboven
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genoemde ziekten te inactiveren, als omschreven in de OIE Terrestrial
Code.
A. Sanitair statuut van het land van herkomst en slachting
Het land van vetmesting (gelijkgesteld met het land van herkomst) en het land
van slachting van de varkens moeten op het certificaat worden vermeld (punt
3.1.1), tenzij de uitgevoerde producten een toereikende thermische behandeling
hebben ondergaan (zie hieronder).
De voorwaarde stelt dat het (de) land(en) waar de varkens worden vetgemest en
geslacht (respectievelijk tijdens het vetmesten en op het moment van slachten)
vrij zijn van AVP, KVP en MKZ overeenkomstig de OIE-voorschriften, wat een
afwezigheid van gevallen gedurende ten minste 12 maanden betekent.
- Aan deze eis moet altijd worden voldaan wanneer de uitgevoerde
goederen producten zijn die geen thermische behandeling hebben
ondergaan.
- Aan het voldoen van deze eis kan worden afgeweken indien de
uitgevoerde producten een toereikende thermische behandeling hebben
ondergaan (zie hieronder).
Er moet daarom gekend zijn in welke EU LS de varkens zijn vetgemest en
geslacht, zodat kan worden nagegaan of aan de voorwaarde is voldaan. Deze
verificatie vindt plaats op het moment van de certificering. Het is de
verantwoordelijkheid van de operator om er op het ogenblik van de productie
voor te zorgen dat zijn grondstoffen aan de eis voldoen (tenzij hij van plan is een
toereikende thermische behandeling toe te passen).
De informatie over de lidstaat van vetmesten van de varkens moet worden
verkregen/gecontroleerd door de Belgische operatoren.
- Voor in België geslachte dieren is het de verantwoordelijkheid van het
slachthuis om de informatie over het land van vetmesting te controleren
aan de hand van de beschikbare informatie in het VKI-document.
- Voor varkens die in een andere lidstaat zijn geslacht en waarvan het vlees
en/of de daarvan afgeleide producten naar België zijn uitgevoerd, moet de
operator beschikken over een handelsdocument met de vermelding
"Gekweekt in: .... " overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1337/2013 (vlees)
of een pre-certificaat (andere producten).
De informatie inzake het land (of de landen) van vetmesting van de varkens,
waarvan de producten zijn afgeleid, kan vervolgens doorheen de voedselketen
worden doorgegeven aan andere Belgische operatoren door middel van een preattestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie).
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B. Sanitair statuut van de bedrijven van herkomst inzake brucellose en de ziekte
van Aujeszky
1. Dieren geslacht in België
De eisen met betrekking tot het sanitair statuut van de bedrijven van herkomst
van de varkens zijn beschreven in het document “VKI – Exportvoorwaarden voor
varkens” dat beschikbaar is op de website van het FAVV.
Door "Frans-Polynesië" te vermelden in deel 2, punt 4 van het VKI-document dat
de varkens naar het slachthuis vergezelt, stelt de kweker van het vetmestbedrijf
dat de varkens die hij naar het slachthuis stuurt aan deze voorwaarden voldoen.
Het slachthuis controleert de informatie op het VKI-document. Het voldoen aan
deze eisen kan daarna verder in de voedselketen worden doorgegeven door
middel van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze
instructie).
2. Dieren geslacht in een andere LS
Het voldoen aan de eisen inzake brucellose en de ziekte van Aujeszky dient te
worden gegarandeerd aan de hand van een pre-certificaat dat is afgeleverd door
de bevoegde autoriteit van de LS waar het vlees is verkregen (zie punt VI. van
deze instructies).
Het voldoen aan deze eis kan vervolgens verder doorheen de voedselketen
worden doorgegeven door middel van een pre-attestatie op het
handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie).
C. Thermische behandeling
Producten die onderworpen werden aan een toereikende
thermische
behandeling, mogen afwijken van de voorwaarden inzake het land van herkomst
voor AVP, KVP en MKZ, en inzake het bedrijf van herkomst van de varkens voor
wat betreft brucellose en de ziekte van Aujeszky.
Onder "toereikende thermische behandeling" wordt verstaan :
- een behandeling met een kerntemperatuur van ten minste 70 °C
gedurende ten minste 30 minuten; OF
- elke andere thermische behandeling waarvan wetenschappelijk is
aangetoond dat zij de betrokken agentia inactiveert (de operator moet de
wetenschappelijke bewijzen leveren).
De operator dient de bewijzen voor te leggen van de toegepaste thermische
behandeling. Dit kan aan de hand van :
- zijn eigen productieproces, wanneer hij zelf de thermische behandeling
toepast,
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een pre-attestatie, wanneer de thermische behandeling wordt toegepast
door een Belgische operator die zich stroomopwaarts bevindt,
een pre-certificaat, wanneer de thermische behandeling wordt toegepast
door een operator gevestigd in een andere LS.
D. Samenvatting van de verschillende gevallen

De volgende tabellen geven een overzicht van de verschillende situaties die
mogelijk zijn naargelang het soort product dat wordt uitgevoerd.
Uitgevoerd
product
Oorsprong van
de grondstof
Door de
operator
verstrekte
garanties
Mogelijkheid tot
uitvoer
Punten van het
certificaat te
certificeren
Uitgevoerd
product
Oorsprong van
de grondstof
Door de
operator
verstrekte
garanties

Niet thermisch behandeld product
Slachting in België

Slachting in een andere LS

VKI
Pre-attestatie
voor PF

Geen

Pre-certificaat
voor PF

Geen

Komt in
aanmerking
voor uitvoer
naar PF

Komt niet in
aanmerking
voor uitvoer
naar PF

Komt in
aanmerking
voor uitvoer
naar PF

Komt niet in
aanmerking
voor uitvoer
naar PF

Punten 2.1, 2.2
en 2.3

/

/

Punten 2.1, 2.2
en 2.3

Thermisch behandeld product
Slachting in België
Grondstoffen
gepreattesteerd voor
PF

Geen

Vereiste
thermische
behandeling

Komt in
aanmerking
voor uitvoer
naar PF zonder
vereiste
minimale
thermische
behandeling

Punten van het
certificaat te
certificeren

Mag naar PF
worden
uitgevoerd
indien een
toereikende
thermische
behandeling
wordt
ondergaan

Punten 2.1, 2.2
en 2.3

Punt 2.4

Slachting in een andere LS
Grondstoffen
geprecertificeerd voor
PF

Geen

Komt in
aanmerking
voor uitvoer
naar PF zonder
vereiste
minimale
thermische
behandeling

Mag naar PF
worden
uitgevoerd
indien een
toereikende
thermische
behandeling
wordt
ondergaan

Punten 2.1, 2.2
en 2.3

Punt 2.4
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Anthrax
De uitgevoerde producten moeten afgeleid zijn van varkens
- afkomstig van bedrijven die op het moment van slachting sedert 20 dagen vrij
van miltvuur zijn,
- die in de laatste 14 dagen vóór het slachten niet tegen miltvuur zijn ingeënt.
A. Dieren geslacht in België
De eisen met betrekking tot anthrax zijn beschreven in het document “VKI –
Exportvoorwaarden voor varkens” dat beschikbaar is op de website van het
FAVV.
Door "Frans-Polynesië" te vermelden in deel 2, punt 4 van het VKI-document dat
de varkens naar het slachthuis vergezelt, stelt de kweker van het vetmestbedrijf
dat de varkens die hij naar het slachthuis stuurt aan deze
voorwaarden voldoen.
Het slachthuis controleert de informatie op het VKI-document. Het voldoen aan
deze eisen kan daarna verder in de voedselketen worden doorgegeven door
middel van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze
instructie).
B. Dieren geslacht in een andere LS
Het voldoen aan de eisen inzake anthrax moet worden gegarandeerd aan de
hand van een pre-certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de
lidstaat waar het vlees is verkregen (zie punt VI. van deze instructies).
Het voldoen aan deze eisen kan hierna verder doorheen de voedselketen worden
doorgegeven door middel van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie
punt VI. van deze instructie).
Trichinella
De verschillende mogelijke opties zijn deze voorzien in de wetgeving. Aangezien
het echter noodzakelijk is te schrappen, moet de informatie over de toegepaste
behandeling doorheen de voedselketen worden doorgegeven.
Voor wat betreft de behandeling ter vernietiging van de parasietenlarven, is een
koudebehandeling zoals aanbevolen door de wetgeving aangewezen (30 dagen
bij -15°C of 20 dagen bij -25°C of 12 dagen bij -29°C).
A. Dieren geslacht in België
Vlees kan in het slachthuis worden getest, maar dit is niet verplicht.
Pagina 5/10

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR
HUMANE CONSUMPTIE

IB.PF.04.01
Juni 2021

FRANS-POLYNESIË

Elke schakel in de productieketen geeft de informatie door die hem door de
vorige schakel is verstrekt over de toegepaste behandeling tegen trichinen, of
past deze aan als hij zelf een behandeling heeft uitgevoerd. De informatie wordt
verstrekt door middel van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt
VI. van deze instructie).
B. Dieren geslacht in een andere LS
De informatie over trichinen moet worden verstrekt door middel van een precertificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de LS waar het vlees
is verkregen (zie punt VI. van deze instructies).
De informatie over trichinen kan vervolgens via een pre-attestatie op het
handelsdocument (zie punt VI. van deze instructies) verder doorheen de
voedselketen worden doorgegeven aan andere Belgische operatoren.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punt 1.1: gegevens met betrekking tot de inrichting / de trader die de producten
uitvoert invullen.
Punt 1.5: gegevens met betrekking tot de inrichting / de trader die de producten
invoert invullen.
Punt 1.10: gegevens met betrekking tot de fysieke plaats waarnaar de goederen
worden verzonden invullen.
Punt 1.11: gegevens met betrekking tot de fysieke plaats van waaruit de
goederen worden verzonden invullen (dit kan bijvoorbeeld een productieinrichting of een koelhuis zijn).
Punt 1.13: De identificatie die hier moet worden opgenomen, hangt af van het
soort vervoer
- Voor wagens/vrachtwagens: kentekennummer,
- Voor containers: registratienummer + totaal aantal,
- Voor vliegtuigen: vluchtnummer,
- Voor schepen: naam.
Punt 1.14: de operator kan er op eigen risico voor kiezen dit vak niet in te vullen.
In dat geval moet de operator "NA" of "/////" invoeren.
Punt 1.18: De operatoren kunnen een van de volgende opties kiezen
- shelf stable / kamertemperatuur of cooled / gekoeld of frozen /
diepgevroren invoeren, afhankelijk van de opslagtemperatuur die van
toepassing is op de goederen;
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dit vakje niet invullen, op eigen risico. In dat geval moet de operator "NA"
of "/////" invoeren.

Punt 1.23:
- 2de tot 4de kolom : de verschillende inrichtingen die in de productieketen
betrokken zijn, moeten worden vermeld.
- 7de kolom : steeds de slachtdatum vermelden voor de uitgevoerde
producten die geen thermische behandeling hebben ondergaan
(noodzakelijk om andere punten te kunnen certificeren). Voor producten
die een toereikende thermische behandeling hebben ondergaan (dat wil
zeggen wanneer eis 3.4 wordt gecertificeerd, is de productiedatum
voldoende.
Punten 2.1 en 2.2: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de
EU-wetgeving.
Punt 3.1 : Bepaal, naargelang de aard van het uitgevoerde product, of het punt al
dan niet van toepassing is.
- Indien de uitgevoerde producten thermisch behandeld werden door
middel van een toereikende thermische behandeling (zie punt IV. van deze
instructie), kan dit punt worden geschrapt en moet punt 3.4 worden
gecertificeerd.
- In alle andere gevallen, is het punt van toepassing en kan punt 3.4 worden
geschrapt.
o Bepaal in welke landen de varkens zijn vetgemest, op basis van de
informatie in de VKI-documenten / handelsdocumenten / preattestaties / pre-certificaten die de operator ter beschikking heeft
gesteld, en vermeld deze landen in punt 3.1.1 van het certificaat.
o Bepaal in welke landen de varkens zijn geslacht op basis van de
tweede kolom in punt 1.23, en vermeld deze landen van slachting in
punt 3.1.2 van het certificaat.
o Controleer op de website van het OIE of de landen van vetmesting
wel degelijk vrij waren van AVP, KVP en MKZ gedurende de drie
maanden vóór slachting.
 Selecteer in de kolom COUNTRY/TERRITORY alleen de
landen waar de varkens worden vetgemest.
 Selecteer in de kolom DISEASE alleen Foot and mouth
disease virus (Inf. with), African swine fever virus (Inf. with)
en Classical swine fever virus (Inf. with).
 Selecteer in de kolom REPORT DATE een periode die de 15
maanden voorafgaand aan de slachtdatum omvat (voor de
slachtdatum, zie de 7e kolom in punt 1.23).
 Het ontbreken van een zoekresultaat bevestigt de
afwezigheid van gevallen/uitbraken tijdens de periode.
o Controleer op de website van het OIE of de landen van slachting wel
degelijk vrij waren van AVP, KVP en MKZ op het ogenblik van de
slacht. Ga te werk als hierboven, maar kies deze keer een periode
die de 12 maanden vóór de slachtdatum bestrijkt.
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Punt 3.2 : Bepaal, naargelang de aard van het uitgevoerde product, of het punt al
dan niet van toepassing is.
- Als de uitgevoerde producten afgeleid zijn van skeletspieren, hersenen,
ruggenmerg, spijsverteringskanaal, de thymus of de schildklier en
bijschildklieren, is dit punt niet van toepassing en kan het worden
geschrapt.
- Indien de uitgevoerde producten zijn afgeleid van andere dan de
hierboven vermelde delen:
o HETZIJ zijn de uitgevoerde producten thermisch behandeld door
middel van een toereikende thermische behandeling (zie punt IV.
van deze instructie), het punt kan worden geschrapt en punt 3.4
moet worden gecertificeerd;
o HETZIJ zijn de uitgevoerde producten niet thermisch behandeld
door middel van een toereikende thermische behandeling. Dit punt
dient te worden gecertificeerd en punt 3.4 kan worden geschrapt.
- Wanneer het punt moet worden gecertificeerd, mag het worden
ondertekend op voorwaarde dat de operator de relevante VKI- / preattesten / pre-certificaten met betrekking tot zijn producten ter
beschikking kan stellen.
Punt 3.3 : Bepaal, naargelang de aard van het uitgevoerde product, of het punt al
dan niet van toepassing is.
- Indien de uitgevoerde producten geen slachtafval zijn (koppen en
abdominale en thoracale ingewanden), is het punt niet van toepassing en
kan het worden geschrapt.
- Indien de uitgevoerde producten slachtafval zijn (koppen en abdominale
en thoracale ingewanden) dan:
o HETZIJ werden de uitgevoerde producten thermisch behandeld
door middel van een toereikende thermische behandeling (zie punt
IV. van deze instructie), het punt mag worden geschrapt en punt 3.4
dient te worden gecertificeerd;
o HETZIJ werden de uitgevoerde producten niet thermisch behandeld
door middel van een toereikende thermische behandeling, dit punt
dient te worden gecertificeerd en punt 3.4 kan worden geschrapt.
- Wanneer het punt gecertificeerd moet worden, kan dit ondertekend
worden op voorwaarde dat de operator de relevante VKI- / pre-attesten /
pre-certificaten met betrekking tot zijn producten ter beschikking kan
stellen.
Punt 3.4 : het punt kan worden ondertekend op voorwaarde dat de operator kan
aantonen dat een toereikende thermische behandeling is toegepast (door middel
van zijn eigen productieproces, een pre-attest of een pre-certificaat).
Point 3.5 : Bepaal welke optie van toepassing is, naargelang de herkomst van de
varkens en/of het bewijsmateriaal dat door de operator wordt verstrekt
(testresultaten, VKI-documenten, bewijs van koudebehandeling, pre-attest(en),
pre- certifica(a)t(en)).
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Punt 3.5.2: een koudebehandeling van 30 dagen bij -15°C of 20 dagen bij 25°C of 12 dagen bij -29°C komt in aanmerking.
Punt 3.5.4: deze optie is alleen mogelijk wanneer België, Denemarken
en/of Frankrijk de enige LS zijn die in punt 3.1.1 van het certificaat zijn
vermeld (wanneer dit laatste van toepassing is en dus is ingevuld).

Punt 3.6.: het punt kan worden ondertekend op voorwaarde dat de operator de
relevante VKI- / pre-attesten / pre-certificaten met betrekking tot zijn producten ter
beschikking kan stellen.
Punt 3.7.: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving, op
voorwaarde dat de producten zijn verkregen in Europese inrichtingen (te
controleren aan de hand van de in punt 1.23 vermelde inrichtingen).

VI.

PRE-ATTESTATIES EN PRECERTIFICERING

De algemene voorwaarden omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC met
betrekking tot pre-attestatie en pre-certificering zijn van toepassing (zie website
FAVV, onder het tabblad “Algemene documenten voor de export naar derde
landen”).
Het doorgeven van documenten doorheen
verantwoordelijkheid van de operatoren.

de

productieketen

is

de

Pre-attestatie
Voor zover de operator beschikt over de relevante informatie inzake:
- De LS van herkomst van de varkens (hetzij op basis van de VKIdocumenten, op basis van een pre-attestatie op het handelsdocument
afgeleverd door een andere Belgische operator, of op basis van een door
de andere LS afgeleverd pre-certificaat),
- Het sanitair statuut van de bedrijven van herkomst van de varkens (hetzij
op basis van de VKI-documenten, op basis van een pre-attestatie op het
handelsdocument afgeleverd door een Belgische operator, of op basis
van een door de andere LS afgeleverd pre-certificaat),
- De toestand inzake Trichinella (hetzij op basis van controles/testen
uitgevoerd in het slachthuis, een koudebehandeling die door de operator
werd uitgevoerd, een pre-attestatie op het handelsdocument afgeleverd
door een andere Belgische operator, of op basis van een door de andere
LS afgeleverd pre-certificaat),
dan kan hij het vlees/de vleesproducten pre-attesteren voor Franse Polynesië.
Pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting.
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De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor : PF.
Land van herkomst van de varkens : ……………………
Trichinella : gecontroleerde huisvesting / negatieve test / koudebehandeling / geen(1)
Naam van de verantwoordelijke :
Datum + handtekening van de verantwoordelijke :
(1)

schrap de opties die niet van toepassing zijn

Pre-certificering
Het door de bevoegde autoriteit van een andere LS afgegeven pre-certificaat
moet de volgende verklaringen bevatten om te kunnen worden gebruikt voor de
certificering van varkensvlees/ varkensvleesproducten bestemd voor FransPolynesië.
1. The products have been derived from pigs that :
- have remained in …………………………….. (1) during the 3 last months
preceding their slaughter,
- have remained since birth in holdings free from Aujeszky’s disease,
- originated from holdings free from Brucella and have not been culled as part
of an eradication program for this disease ,
- originated from holdings free from anthrax for 20 days preceding their
slaughter and not subject to any restrictions with regard to this disease,
- have not been vaccinated against anthrax with a live vaccine, during the 14
days preceding their slaughter (or for a longer period as set in the
manufacturer’s recommendations).
2. The products :
- (2) are derived from pigs housed in controlled housing conditions, AND/OR
- (2) are derived from carcasses tested negative for Trichinella, AND/OR
- (2) have been subjected to a cold treatment sufficient for the inactivation of
Trichinella.
(1)
(2)

Insert name of EU Member States
Delete non-applicable option(s)
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