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I. Toepassingsgebied 
 
Land 
Nieuw-Caledonië 
Productomschrijving 
Vers vlees en vleesproducten van runderen; 
Vers vlees en vleesproducten van schapen en geiten; 
Vers vlees en vleesproducten van varkens; 
Melk en zuivelproducten;  
Vers pluimveevlees, pluimveevleesproducten, 
consumptie-eieren en eiproducten; 
Vers vlees en vleesproducten van hazen en konijnen;  
Visproducten;  
Producten van weekdieren; 
Producten van kreeftachtigen; 
Honing en producten uit de bijenteelt;  
Vers vlees en vleesproducten van paardachtigen; 
GN-Codes 
02, 03, 04, 16 

 
 
II. Te gebruiken certificaten 
 
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 certificaten 
terugvonden worden: 
http://www.davar.gouv.nc/portal/page/portal/davar/importations/produits_anim
al 
 
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. 
   
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
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 met de diergezondheidsvoorwaarden (afhankelijk van 

wat België mag uitvoeren volgens de bijlagen). 
 

http://www.davar.gouv.nc/portal/page/portal/davar/importations/produits_animal
http://www.davar.gouv.nc/portal/page/portal/davar/importations/produits_animal
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IV. Specifieke voorwaarden voor de export van melk en zuivelproducten 
 
Punt C 1) 
 
Dit punt kan gecertificeerd worden indien het product een hittebehandeling 
ondergaan heeft die ten minste equivalent is aan een procedure waarbij een 
kerntemperatuur van 70°C bereikt wordt gedurende minstens 60 minuten. 
Dit omvat sterilisatie en elke andere equivalente behandeling, zoals een UHT -
behandeling, waarbij alle pathogene en bederf veroorzakende micro-
organismen in vegetatieve en gesporuleerde vorm gedood worden. 
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