Procedure voor certificering van consumptie-eieren en eiproducten door de NCAE
(DPEAH-04)
versie: 1.0.6
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26 september 2012

DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze instructie beschrijft de procedure die door het exporterend bedrijf, de NCAE en de NVWA gevolgd moet worden ten behoeve van certificering van consumptie-eieren en eiproducten.
Deze instructie is van toepassing op gezondheidscertificaten die door de NVWA afgegeven moeten worden, en
waarin verklaringen staan t.a.v. de volksgezondheid, origine van het product en/of de grondstoffen en uitgevoerde
laboratoriumonderzoeken.
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WETTELIJKE BASIS

2.1
•
•
•
•
•

Europese regelgeving
Richtlijn 96/93/EG
Verordening (EG) nr. 178/2002
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
Overig
•
n.v.t.
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DEFINITIES

NCAE
: Nederlandse Controle Autoriteit Eieren
Voorcertificaat : Een certificaat met gegevens over de productsoort, herkomst, bestemming en verklaringen
m.b.t. de volksgezondheid en laboratoriumonderzoeken t.a.v. een te exporteren partij, opgemaakt door een officiële controlerende instantie uit de betreffende sector op basis waarvan de
certificerend dierenarts van de NVWA een gezondheidscertificaat kan opmaken.
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WERKWIJZE

In die gevallen waarin een bedrijf voor de export van consumptie-eieren en eiproducten naar derde landen een gezondheidscertificaat van de NVWA nodig heeft, met daarin verklaringen ten aanzien van volksgezondheid, laboratoriumonderzoeken en origine van het product en/of de grondstoffen, kan dit door de NVWA worden afgegeven op
basis van een voorcertificaat van de NCAE.
De NCAE heeft uitsluitend de bevoegdheid om verklaringen af te geven ten aanzien van:
•
volksgezondheidsaspecten (b.v. hittebehandelingen, hygiënische werkwijze, opslag);
•
origine van het product en/of de grondstoffen (b.v. eieren afkomstig van Nederlandse legbedrijven);
•
uitgevoerde laboratoriumonderzoeken (b.v. salmonella, radioactiviteit).
Indien het bedrijf wil exporteren naar een land waarmee geen bindend certificaat is afgesproken, dan moet het bedrijf zelf een certificaattekst aanleveren (zie de instructie Verzoekcertificering Algemeen, VCA-01).
Indien het een bindend of reeds beoordeeld certificaat betreft kan door het bedrijf, de NCAE en de NVWA de volgende procedure meteen gevolgd worden:
•
Het bedrijf dient een aanvraag voor een gezondheidscertificaat in per mail naar de NVWA (vwacoa@vwa.nl) en
naar de NCAE (certificaten@ncae.nl). Deze aanvraag dient gedaan te zijn om uiterlijk 14.00 op de derde werkdag voorafgaand aan de geplande verlading voor export. Voor beide instanties zijn aparte aanvraagformulieren
beschikbaar. Op het aanvraagformulier voor de NCAE (te verkrijgen bij de NCAE) dient de te verklaren tekst te
worden vermeld;
•
De NCAE voert desgewenst een controle uit op de dag na ontvangst van de aanvraag, of uiterlijk de ochtend
voorafgaand aan de dag van verlading;
•
De NCAE maakt, indien alles in orde bevonden is, een voorcertificaat op en verzendt dit per mail naar het bedrijf;
•
Het bedrijf mailt dit voorcertificaat naar de NVWA om uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de geplande verlading voor export;
•
De NVWA maakt, op basis van het voorcertificaat van de NCAE en eventueel andere onderbouwing, het gezondheidscertificaat op en stuurt dit toe aan het bedrijf.
Een en ander volgens bijgaand schema:
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Aanvragen gezondheidscertificaten/voorcertificaten bij NVWA/NCAE:
datum en tijdstip:

export verlading

datum en tijdstip wordt aangegeven op de aanvraag

aanvraag bij NCAE en NVWA:

uiterlijk om 14.00 uur op de 3e werkdag voorafgaande aan de verlaaddatum

partij gereed ter controle:

uiterlijk om 09.00 uur op de 2e werkdag voorafgaande aan de verlaaddatum

aanlevering voorcertificaat-NCAE uiterlijk om 12.00 uur op de (1e) werkdag voorafgaande aan de verlaaddatum
door exporteur aan NVWA:

5

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De NVWA is verantwoordelijk voor de afgifte van het gezondheidscertificaat.
De NCAE is verantwoordelijk voor de uitvoering van controles en onderzoek, afgifte en opsturen van het voorcertificaat naar het bedrijf.
Het bedrijf is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een voorcertificaat bij de NCAE en een gezondheidscertificaat bij de NVWA en het aanleveren van het voorcertificaat bij de NVWA.
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TOELICHTING

Het afgeven van certificaten voor de export van consumptie-eieren en eiproducten naar derde landen kan in principe plaatsvinden door de NCAE. Sommige derde landen nemen echter geen genoegen met een certificaat van de
NCAE en vragen om een certificaat van de NVWA. Voor dit soort situaties is de werkwijze zoals die in deze instructie
is beschreven van toepassing. Deze werkwijze is afgestemd met de NCAE en het bedrijfsleven.
In september 2012 is de instructie geactualiseerd.
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