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DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze instructie geldt voor het certificeren van vers varkensvlees ten behoeve van de export naar
Indonesië en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Indonesië, de controles die
ten behoeve van de certificering moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het
bedrijfsleven ter controle aan de NVWA moet aandragen.
Over de certificeringseisen ten behoeve van de export van vers varkensvlees naar Indonesië zijn officiële
bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn BINDEND. Van deze instructie kan derhalve niet
worden afgeweken.
2
2.1
•
•
•

WETTELIJKE BASIS
EU-regelgeving
Verordening (EG) nr. 852/2004
Verordening (EG) nr. 853/2004
Verordening (EG) nr. 854/2004

2.2 Nationale wetgeving
•
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 79.
2.3 Overige
•
Bilaterale afspraken tussen Indonesië en Nederland.
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DEFINITIES

n.v.t.
4

WERKWIJZE

De export van vers varkensvlees naar Indonesië is toegestaan.
Het certificaat is uitsluitend bedoeld voor vers varkensvlees. In de titel lijkt het over
varkensvleesproducten te gaan. Met “products” bedoelen de Indonesiërs de van varkens

afkomstige delen (hammen, schouders, etc.).
•

Certificaat: zie bijlage

Algemeen voor het invullen van het certificaat in Client:
Origine dier is het land waar de dieren geboren zijn.
Origine vlees is het land waar de dieren geslacht zijn, voor dit certificaat geldt dat dat Nederland is.
Origine product is het land waar de laatste handeling aan het te exporteren product heeft
plaatsgevonden.
Toelichting bij het certificaat:
Verklaring 1:
Het eerste gedeelte kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie. Alle hier genoemde
dierziekten zijn aangifteplichtig.
Client controleert automatisch de dierziektesituatie. Mocht er een uitbraak zijn, dan gaat deze eis in
Client op oranje en is deze verklaring af te geven na controle van de dierziektesituatie. Informatie over
de dierziektesituatie is te vinden op de website van de afdeling NVWA Incident en Crisiscentrum (NVIC),
of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling.
Het tweede gedeelte van de verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale
regelgeving. Vaccinatie tegen vier van de vijf genoemde ziekten is verboden.
Voor Aujeszky geldt het volgende: de verklaring kan worden afgegeven na controle van de oorsprong
van de varkens en of er in dat land niet gevaccineerd wordt tegen Aujeszky. Er zijn volgens de bijlage
van Beschikking 2008/185/EG maar 14 lidstaten die vrij zijn van Aujeszky en in 2 lidstaten is een
aantal regio’s vrij. In deze lidstaten en regio’s mag niet gevaccineerd worden tegen Aujeszky.
Vaccineren tegen Aujeszky komt dus nog in diverse landen van de EU voor. Deze dieren mogen als
slachtvarken naar Nederlandse slachterijen worden vervoerd. De belanghebbende zal moeten aantonen
dat de dieren afkomstig zijn uit een lidstaat waar niet gevaccineerd wordt tegen Aujeszky.
Belanghebbende zal de origine van de dieren moeten invullen.
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Verklaring 2:
Trichinellose is aangifteplichtig; voor deze ziekte kan de verklaring op grond van de dierziektesituatie in
Nederland worden afgegeven.
Met betrekking tot TGE en cysticercose geldt dat deze verklaring afgegeven kan worden wanneer bij
ante- en post mortem keuring geen (klinische) verschijnselen zijn vastgesteld. Voor cysticercose geldt
daarnaast, dat als dit in het slachthuis wordt geconstateerd, dit vlees niet naar Indonesië mag worden
geëxporteerd (koudebehandeling niet toegestaan door Indonesië).
Verklaring 3:
Zodra er een aangifteplichtige ziekte is uitgebroken worden de boerderijen geblokkeerd en kunnen er
geen varkens meer worden afgevoerd voor de slacht.
Deze verklaring is af te geven op basis van EU- en nationale regelgeving.
Verklaring 4:
Deze verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie. Informatie over de dierziektesituatie
is te vinden op de website van de afdeling NVWA Incident en Crisiscentrum (NVIC), of is rechtstreeks
opvraagbaar bij deze afdeling. Als de varkens korter dan vier maanden in Nederland zijn zal er ook
gekeken moeten worden hoe de dierziektesituatie op de boerderij van oorsprong is. Belanghebbende
moet dan aantonen dat hier aan is voldaan.
Verklaring 5:
Deze verklaring kan na controle van de origine van de dieren worden afgegeven. In verklaring 6 wordt
nauwkeuriger aangegeven hoe lang en waar de dieren verbleven hebben. Belanghebbende moet
aantonen dat de dieren in Nederland of de EU zijn gemest.
Verklaring 6:
Deze verklaring kan na controle worden afgegeven. De belanghebbende moet aantonen dat de dieren in
Nederland geboren en gemest zijn of in ieder geval minstens de laatste vier maanden voor slacht in
Nederland hebben verbleven.
Verklaring 7:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.
Verklaring 8:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.
Verklaring 9:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.
Verklaring 10:
Ieder karkas moet zijn getest op trichinellosis met negatief resultaat (dit onderzoek kan niet vervangen
worden door een koudebehandeling). Belanghebbende moet dit aantonen.
Verklaring 11:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.
Verklaring 12:
Deze verklaring kan na controle worden afgegeven. De verpakking moet nieuw zijn.
Verklaring 13:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.
Verklaring 14:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.
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BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat.
6

TOELICHTING

In mei 2013 is de instructie verduidelijkt op het punt onderzoek naar trichinellosis.
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Bijlage: certificaat
VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF PORK PRODUCTS
FROM THE NETHERLANDS TO INDONESIA
I.

IDENTIFICATION OF THE PRODUCTS

Product no.

Product

Species

Product no.

HS-heading

Product no.

Slaughter date Production date Freeze date

HS-description (HS-4)

Marks
Container number
Seal number
II.

Origin

Packing

Approval number

Total nett weight

Intended use

Total gross weight

Storage

:
:
:

ORIGIN OF THE PRODUCTS

Product no.

Approval no.

Address

Product no.

Additional approvals

Approval no.

Address

SLAUGHTERHOUSE
CUTTING PLANT
COLD STORE

Address of exporter
Date of shipment on or about
Place of loading
Dispatched from

:
:
:
:

III.
DESTINATION OF THE PRODUCTS
Means of conveyance
:
Identification of the means of
:
conveyance
Transit country
:
Country of destination
:
Point of entry
:
Place of destination
:
Address consignee
:
IV.
HEALTH ATTESTATION
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:
1.
The Netherlands are free from Foot and Mouth Disease, Swine Vesicular Disease, Aujeszkys disease,
Classical Swine Fever and African swine fever, nor have the pigs from which the meat originated been
vaccinated against any of these diseases;
2.
The animals must be sourced from a farm which is free from Transmissible Gastro Enteritis,
Trichinellosis and Cysticercosis;
3.
The slaughtered swine originate from farms where no restriction or surveillance zone has been
established due to notifiable diseases in swine, which should be reported in accordance with the
relevant European animal health regulations;
4.
The slaughtered swine originate from farms that were free of Anthrax, Brucellosis during the past 12
months;
5.
The meat is derived from pigs which are fattened in the Netherlands, or another EC country, fulfilling
the requirements of EC regulations;
6.
The meat shall be derived from pigs which were born and reared or have been kept in the country of
origin at least 4 months;
7.
The animals were slaughtered in an EC approved slaughterhouse under permanent official veterinary
supervision;
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The meat meets the requirements of EC regulations concerning health condition and hygienic rules for
production of fresh meat and is recognized as fit for human consumption;
The meat was derived from animals that underwent an ante- and post-mortem inspection and did not
show signs of infectious and contagious diseases at the time of slaughter;
Each individual carcass has been examined for trichinellosis with negative results;
Carcasses (half-carcasses, quart-carcasses) are marked with readable official health marks with
specification of the name or registration number of the slaughterhouse where the animals were
slaughtered;
The exported pork is wrapped in new packaging materials complying with the international hygienic
standards;
The transport vehicles or containers and the loading conditions of this consignment meet the hygiene
regulations laid down in the EC legislation;
Based on the results of a National screening program, the meat is to be considered not to contain
harmful residues as hormonal substances, pesticides and heavy metals, exceeding tolerances
accepted by EC regulation.
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