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versie datum toelichting 

02 1-11-2013 Aanpassing aan nieuwe sjabloon 

03 6-3-2014 Bijlage formulier tuberculinatie toegevoegd  

 

1 Onderwerp 

Deze instructie beschrijft de procedures bij het verzenden van dieren, die niet genoemd 

worden in RL64/432, RL2009/156 en RL91/68, vanuit Nederland bestemd voor het 

intracommunautair handelsverkeer en voor de export naar derde landen. 

 

Op grond van Europese regelgeving, die is geïmplementeerd in de Regeling handel levende 

dieren en levende producten, moeten sommige diersoorten, die bestemd zijn voor een 

lidstaat of een derde land, vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat. Dit certificaat 

wordt afgegeven door een toezichthoudend dierenarts van de NVWA nadat uit onderzoek is 

gebleken dat de betreffende dieren gezond zijn en voldoen aan de veterinaire regelgeving. 

 

2 Wettelijke basis 

2.1 EU-regelgeving 

• Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de 

veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de 

Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van 

de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving 

als bedoeld in bijlage A, onder 1, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (ook wel 

“bezemrichtlijn” of “balai directive” genoemd); 

• Verordening (EG) 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens 

het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de 

Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97. 

• Verordening 998/2003 van het Europese parlement en de raad van 26 mei 2003 

inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van 

gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG 

• Verordening (EU) 388/2010 van het Europees Parlement en de raad wat betreft het 

maximum aantal gezelschapsdieren van bepaalde soorten die onder niet-

commercieel verkeer kunnen vallen 

 

2.2 Nationale wetgeving 

• Regeling handel levende dieren en levende producten; 

 

3 Begrippen 

Handelaar : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een partij dieren met 
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 het oog op verhandeling onder zich heeft, dan wel diensgemachtigde. Op basis van artikel 

2.62 eerste lid van de Regeling handel levende dieren en levende producten is een 

exporteur opgenomen in het register “handelaren”; 

 

Erkende instelling: instelling, instituut of centrum zoals bedoeld in art 2, eerste lid, 

onderdeel c, van Richtlijn 92/65/EEG; 

 

Partij: hoeveelheid dieren of producten van dezelfde soort, waarvoor een zelfde certificaat 

of document zoals voorgeschreven geldt, die met hetzelfde verovermiddel wordt vervoerd 

en afkomstig is uit hetzelfde land of gedeelte van een land; 

 

Vervoermiddel: voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een 

voertuig met een of meer door dit voertuig door dat voertuig voortbewogen aanhangwagen, 

opleggers of containers; 

 

Aanbieder: Persoon die bij de NVWA het verzoek indient om in aanmerking te 

komen voor de certificering van een partij dieren welke zijn om te worden geëxporteerd. 

 

Vervoerder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening of 

voor rekening van derden dieren vervoert, (definitie VO 1/2005) 

 

Gezelschapsdieren: dieren, die op de lijst in bijlage 1 van verordening 998/2003 

genoemde soorten, die hun eigenaar of natuurlijke persoon die er namens de eigenaar 

tijdens het verkeer voor verantwoordelijk is, begeleiden en die niet voor verkoop of 

eigendomsoverdracht bestemd 

 

4 Benodigdheden 

De certificerende dierenarts moet de basisopleiding export overige dieren met succes 

hebben afgerond. De dierenarts heeft van de planning tijdig de aanvraag en, indien van 

toepassing, 3e landen certificaat ontvangen 

5 Werkwijze 

5.1 aanvraag 

De aanbieder dient een digitaal een aanvraag in voor de exportcertificering van de dieren 

via de website van de NVWA.  

Het verzoek dient vóór 08.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van keuring te 

zijn ingediend, exportaanvragen voor maandag moeten op vrijdag voor 08.00 uur zijn 

ingediend. 

 

5.2 werkzaamheden NVWA planning 

De medewerker van het planning controleert de aanvragen op volledigheid. Bij commercieel 

vervoer van dieren wordt gecontroleerd of de geplande reis voldoet aan de 
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transportverordening (Vo nr 1/2005). 

Bij intracommunautair verkeer kunnen alleen aanvragen gehonoreerd worden voor de 

volgende diersoorten: 

• apen 

• hoefdieren, die niet genoemd worden in RL 64/432 (runderen en varkens), 

RL90/426 (paardachtigen) en RL91/68 (schapen/geiten) 

• vogels, indien in de laatste 12 maanden AI gevaccineerd 

• hazen/konijnen (lagomorphen) met bestemming UK, Ierland of Zwitserland 

• honden/katten/fretten, indien handelsverkeer of niet commercieel verkeer van 

meer dan 5 dieren 

• bijen en hommels 

• dieren afkomstig uit erkende instellingen (alleen voor zover RL 92/65/EEG 

certificering vereist voor de betreffende diersoort, zie 4.4.7) 

 

Alle andere dieren worden niet door de NVWA gecertificeerd binnen de EU en kunnen 

met een eigen verklaring van de eigenaar volgens artikel 4 van RL 92/65 naar andere 

lidstaten worden gebracht (eigenaar moet wel als handelaar geregistreerd staan) 

eigen verklaring volgens art 4: 

“de betreffende dieren vertonen op het ogenblik van verzending geen duidelijke 

ziekteverschijnselen en er gelden op het bedrijf geen veterinairrechtelijke beperkende 

maatregelen ” 

In het Engels is dit: 

“the animals in question do not show any obvious signs of disease at the time of dispatch 

and the holding is not subject to any animal-health restrictions” 

 

Bij export naar derde landen gelden de procedures van verzoekcertificering dan wel 

bindende certificering voor alle diersoorten conform EXA-01 en VCA-01 

 

De aangewezen medewerker van het team planning zorgt ervoor dat de certificerende 

dierenarts ontvangt: 

• een planlijst 

• per export één of meerdere geaccordeerde aanvraagformulieren 

• per export, indien van toepassing, een 3e–landen exportcertificaat 

 

Na afloop van de exportcertificering zorgt de aangewezen medewerker voor: 

• de vorming en beheer van het dossier 

• de invoering van de export in Traces 

 

5.3 de certificerende dierenarts 

De certificerende dierenarts voert de daadwerkelijke keurings- en certificerings 

werkzaamheden uit. De werkzaamheden van de certificerende dierenarts kunnen op de 

volgende wijze worden ingedeeld: 
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A. Documentencontrole 

B. Controle van de containers, kooien en het transportmiddel. 

C. Uitvoering van de klinische keuring. 

D. De afgifte van het gezondheidscertificaat en de afhandeling van de administratieve 

werkzaamheden. 

 

A documentencontrole 

Deze controles worden uitgevoerd vóórafgaande aan de klinische keuring en het inladen 

van de te exporteren dieren en worden uitgevoerd op basis van de informatie welke 

afkomstig is van de exporteur. Bij de verificatie worden onderstaande punten 

gecontroleerd: 

- registratie van de handelaar 

- indien nodig de uitslagen van voorafgaand onderzoek 

- indien van toepassing, extra documentencontroles bij export naar derde landen 

 

B controles van de containers, kooien/verpakking en/of het vervoermiddel  

De container en/of het vervoermiddel is aanwezig bij de exportkeuring.  

Bij de inspectie van de containers en/of vervoermiddel wordt o.a. gecontroleerd de 

ventilatie, bodembedekking, voer- en drinkvoorziening beladingsgraad, waarbij er rekening 

wordt gehouden met de eigenschappen van het dier. 

De vervoerder moet in bezit zijn van een vergunning voor kort, dan wel lang transport (zie 

WLVEV-008) en bij lang transport moet het vervoermiddel in bezit zijn van een RDW-

certificaat van goedkeuring (zie WLZVL-026). 

NB: Bij luchtvervoer moet de container/ verpakking voldoen aan de LAR (live animal 

regulations) van de IATA. Bij twijfel kunnen IATA container eisen kunnen opgevraagd 

worden bij NVWA TO-levend vee of de NVWA op BIP-Schiphol 

 

C klinische keuring 

Alle dieren worden, voorafgaande óf tijdens het inladen door de certificerende dierenarts 

gecontroleerd op de aanwezigheid van klinische ziekteverschijnselen of andere afwijkingen, 

waardoor om veterinaire en/of welzijnsredenen de export resp. het vervoer niet mogelijk is. 

Tijdens de fysieke uitvoering van deze werkzaamheden zal de certificerende dierenarts in 

voldoende mate logistieke ondersteuning van de handelaar. 

Bij sommige diersoorten is bij intracommunautair handelsverkeer individuele identificatie 

verplicht. 

 

D certificering 

Als blijkt dat de dieren voldoen aan de veterinaire regelgeving en geschikt zijn voor het 

transport kan de dierenarts de zending certificeren. 

• Certificering intraverkeer: 

Bij het intracommunautair handelsverkeer zijn er 3 typen certificaten, zoals genoemd in 

bijlage E van RL 92/65/EEG, verkrijgbaar: 
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92/65 EI: Wilde hoefdieren, vogels, haasachtigen en honden/katten /fretten 

92/65 EII: Bijen en hommels 

92/65 EIII : dieren uit erkende instellingen conform RL92/65 

 

• Certificering 3e landen 

   a. Verzoekcertificering 

   b. Bindende certificering 

 

5.3.1 Specieke eisen per diersoort 

5.3.1.1 Apen 

kunnen alleen gecertificeerd worden van én naar instellingen, instituten, centra die 

erkend zijn op basis van RL 92/65. (zie bijlage 1 voor de erkende instellingen in 

Nederland, erkenningen in andere lidstaten kunnen gevonden worden via deze link: 

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.ht

m  

Indien de bestemming in het land van bestemming niet erkend is, kan alleen 

gecertificeerd worden indien de veterinaire autoriteiten in het land van bestemming 

toestemming verlenen dat de dieren daar heen verzonden kunnen worden. 

In alle andere gevallen is certificering van apen door de NVWA niet mogelijk ! 

5.3.1.2 Hoefdieren 

We maken onderscheid tussen 3 categorieën hoefdieren: 

a. Herkauwers ( Bovidae, Cervidae, Giraffidae etc) en Camelidae ( lama’s, Alpaca’s en 

kamelen etc): moeten de laatste 30 dagen voor vertrek permanent op het bedrijf van 

herkomst hebben verbleven en moeten onderzocht zijn op TBC ( V/Z tuberculinatie) en 

Brucellose (serologie) binnen 30 dagen voor vertrek.  

De practicus die de tubeculinatie en de controle uitvoert, maakt gebruik van het 

controleformulier tuberculinatie volgens bijlage 6. Het volledig ingevulde formulier wordt bij 

de exportkeuring overlegd aan de NVWA dierenarts. 

NB: Voor de eisen t.a.v. Blauwtong moet protocol BT-07 geraadpleegd worden. 

b. Suidae (wilde varkensachtigen): moeten de laatste 30 dagen voor vertrek permanent 

op het bedrijf van herkomst hebben verbleven en moeten onderzocht worden op 

Brucellose (serologie) binnen 30 dagen voor vertrek. 

c. Overige hoefdieren ( Nijlpaarden, Tapirs, Neushoorns etc): moeten de laatste 30 dagen 

voor vertrek permanent op het bedrijf van herkomst hebben verbleven. Deze dieren 

hoeven niet op TBC en Brucellose getest te worden! Op het Traces certificaat wordt 

doorgehaald dat het herkauwers/ suidae betreft. 

NB: de Bison (Bison Bison) en waterbuffel (Bubulus babulus) vallen qua regelgeving onder 

runderen (RL 64/432) en dienen dus aan de eisen van runderen te voldoen en vallen buiten 

deze instructie 

NB: onderzoek op Brucellose bij overige dieren kan alleen uitgevoerd worden bij het CVI 

(en niet bij de GD zoals voor runderen wel mogelijk is) 

Alle hoefdieren moeten individueel geïdentificeerd zijn d.m.v. plombe, chip of ander merk. 
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Deze identificatie moet vastgelegd zijn in het bedrijfsregister van het bedrijf van herkomst 

op 

dusdanige wijze dat tracering mogelijk is. 

5.3.1.3 vogels die in de laatste 12 maanden AI gevaccineerd zijn 

• Alleen voor vogels, die minder dan 12 maanden geleden AI gevaccineerd zijn, is 

certificering nodig ! 

• Vaccinatie is alleen toegestaan in erkende instellingen/dierentuinen. De vogels 

kunnen na de vaccinatie wel verplaatst zijn naar andere vogelhouderijen. Ze 

moeten dan conform beschikking 2007/598 verplaatst worden dwz met 

toestemming van de NVWA en bij export ook met toestemming van de 

ontvangende lidstaat. NB: De laatste 12 maanden hebben dierentuinen in 

Nederland niet meer tegen AI gevaccineerd. 

• De vogels moeten individueel geïdentificeerd zijn met een onuitwisbaar merk 

(microchip of dichte pootring met onuitwisbaar merk) . 

• Indien de AI gevaccineerde vogels papegaaiachtigen zijn, moeten de vogels 

bovendien afkomstig zijn van een bedrijf waar geen psittacose is gediagnosticeerd 

en mogen de vogels niet in contact zijn geweest met dieren van een bedrijf waar 

psittacose is gediagnosticeerd in de laatste 2 maanden voor export. De NVWA kan 

checken via intranet of het bedrijf van herkomst de laatste 2 maanden positief 

bevonden is op psittacose of geblokkeerd is wegens een psittacose verdenking. (De 

herkomst van AI gevaccineerde vogels moet altijd aantoonbaar zijn.) 

NB: Voor alle andere vogels (niet zijnde pluimvee) geldt het volgende: 

moeten vergezeld gaan van een door het bedrijfshoofd zelf opgestelde verklaring 

overeenkomstig artikel 4 van die richtlijn ( zie 4.2 van deze instructie) of, in het geval 

van papegaaiachtigen, van een handelsdocument dat is geviseerd door de dierenarts 

van het bedrijf. 

Papegaaichtigen moeten bovendien afkomstig zijn van een bedrijf of in contact zijn 

geweest met dieren van een bedrijf waar gedurende de laatste maanden geen 

psittacose (Chlamida psittaci) is gediagnostiseerd en papegaaiachtigen moeten 

geïdentificeerd zijn overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder c), van Richtlijn 90/425/EEG 

(dwz dat ze zodanig geïdentificeerd zijn dat herkomst traceerbaar is). 

 

5.3.1.4 hazen/konijnen 

• mogen niet komen van een bedrijf en niet in contact zijn geweest met dieren van 

een bedrijf waar de laatste maand rabiës is uitgebroken of vermoedelijk is 

uitgebroken 

• moeten afkomstig zijn van een bedrijf waar geen enkel dier klinische verschijnselen 

van myxomatose vertoont 

• uitsluitend Ierland, Verenigd Koninkrijk vereisen een certificaat 
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5.3.1.5 bijen (Apis mellifera) en hommels 

• moeten komen uit een gebied waar gedurende de laatste 30 dagen binnen een 

straal van 3 km geen verbod wegens Amerikaans vuilbroed gold 

• moeten komen uit een gebied met een straal van 100 km, waarvoor er geen 

beperkingen zijn t.a.v. de kleine bijenkastkever of de tropilaelapsmijt 

• visueel onderzoek van de verpakking op de bijenkastkever en de tropilaelapsmijt of 

andere plagen. 

NB1: zowel Amerikaans vuilbroed als de kleine bijenkastkever en de troplilaelapsmijt zijn 

aangifteplichtige ziekten 

NB2: bij het visuele onderzoek kan alleen een NVWA dierenarts ingezet worden die opgeleid 

is / kennis heeft om een bijenkast te benaderen ( bijv dierziektedeskundige) en wordt door 

de exporteur voorzien in goede beschermende kleding 

 

5.3.1.6 Honden/katten en fretten: 

Honden, katten fretten moeten bij het intraverkeer voldoen aan de volgende eisen; 

• chip of leesbare tatoeage (een tatoeage moet aantoonbaar aangebracht zijn voor 3 

juli 2011) 

• EU-paspoort 

• geldige rabiësvaccinatie voor dieren ouder dan 3 maanden (een primovaccinatie is 

pas geldig na 21 dagen en blijft geldig tot 1 à 3 jaar, afhankelijk van de registratie 

van het vaccin) bij dieren jonger dan 3 maanden is een rabiësvaccinatie niet 

verplicht, maar is wel een aanvullende verklaring nodig over de herkomst van het 

dier. Sommige lidstaten (Italië, Frankrijk, UK, Ierland, Malta en Zweden) hebben 

echter een import verbod van dieren jonger dan 3 maanden. Ook België accepteert 

geen ongevaccineerde dieren onder de 3 maanden indien het land van herkomst 

niet vrij is van rabiës volgens OIE, voor Belgische landenlijst zie: 

http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/Ani

mauxdomestiques/index.htm  

• Bij export naar UK, Ierland, Malta, Finland van honden zijn er aanvullende eisen 

t.a.v. lintwormbehandeling. Honden die naar deze landen gaan moeten maximaal 

120 uur en minimaal 24 uur voor aankomst behandeld zijn met praziquantel of 

ander middel wat geregistreerd is voor de behandeling van Echinococcus 

multilocularis. De behandeling moet door dierenarts met datum en tijdstip in het 

paspoort afgetekend zijn. 

• Bij export naar België moeten honden of katten afkomstig zijn van in België 

erkende fokkerijen , deze zijn via onderstaande link te vinden: 

http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganima

ls/breedinganimals/pets/index.htm 

 

Bij al het commerciële intraverkeer van honden, katten en fretten en ook bij het niet 

commerciële verkeer van meer dan 5 honden/katten en fretten moet er een aanvraag voor 

exportcertificering worden ingediend bij de conform 4.1 van deze instructie. 
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De exportcertificering moet binnen 24 uur voor verzending plaatsvinden. 

Alle, voor export aangeboden, dieren worden klinisch gekeurd en alle bijbehorende 

paspoorten en chipnummers worden gecontroleerd. 

Indien alles conform is, wordt een Traces certificaat ( 92/65 annex E1) afgegeven waarbij 

onder II 3.4 de juiste verklaring wordt afgegeven in het certificaat. 

Let op: 

Bij het certificaat voor honden/katten en fretten, > 5 dieren-niet commercieel, wordt in 

Traces de eerste bestemming opgegeven. Het certificaat blijft vervolgens maximaal 4 

maanden geldig (afhankelijk van geldigheid rabiës vaccin), ook als de dieren daarna na 

andere bestemmingen gaan. Indien het dier in die periode reist naar landen die een 

Echinococcose behandeling eisen is de eigenaar zelf verantwoordelijk dat deze behandeling 

wordt gedaan. 

NB: 

De volgende opmerkingen zijn van toepassing bij “niet commercieel vervoer van meer dan 

5 dieren”: 

• Het niet commerciële karakter van een zending moet worden aangetoond door de 

eigenaar dmv inschrijvingsbewijs van een show of wedstrijd. Indien er niet wordt 

deelgenomen aan een evenement moet de eigenaar anderszins aannemelijk maken 

dat de zending niet commercieel is. 

• � De grens bij “niet commercieel verkeer van meer dan 5 dieren” geldt per eigenaar 

(of natuurlijke persoon die er namens de eigenaar tijdens het verkeer voor 

verantwoordelijk is) en dus niet per vervoermiddel! Dit betekent bijvoorbeeld dat 2 

samen reizende personen die 10 honden meenemen in één vervoermiddel naar een 

show toch nog onder reizigersverkeer kunnen vallen en dus certificering door de 

NVWA niet noodzakelijk hoeft te zijn. 

• Bij “niet commercieel vervoer meer dan 5 dieren” is de Transportverordening niet 

van toepassing. 

 

5.3.1.7  Dieren afkomstig uit erkende instellingen 

Naast alle diersoorten die ook al vanaf niet erkende instellingen moeten worden 

gecertificeerd, kunnen vanaf erkende instellingen een aantal diersoorten gevoelig voor 

dierziekten genoemd in bijlage A en B van de Richtlijn 92/65 gecertificeerd worden. 

Dit betekent dat vanaf erkende instellingen naast apen, hoefdieren, hazen, konijnen, 

honden, katten, fretten, bijen en hommels ook vleermuizen, knaagdieren, roofdieren en 

vogels (al dan niet AI gevaccineerd) gecertificeerd kunnen worden. 

AI gevaccineerde vogels moeten dan conform Beschikking 2007/598 verplaatst worden dwz 

met toestemming van de NVWA en bij export ook met toestemming van de ontvangende 

lidstaat. 

 

5.3.1.8 certificering 3e landen: 

De export naar 3e-landen valt in het algemeen onder verzoekcertificering. Slechts in enkele 
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gevallen zijn er bij export van overige dieren bilaterale bindende afspraken met een 3e 

land. 

De certificerende dierenarts controleert of de partij voldoet aan de instructies die opgesteld 

zijn voor de export 3e landen en/of aan de eisen van het certificaat, wat door KCDV aan 

hem/haar verstrekt is. In veel gevallen zijn aanvullende voorwaarden zoals een quarantaine 

periode en bloedonderzoek nodig voordat er gecertificeerd kan worden. 

De certificerende dierenarts draagt zorg voor een correcte en duidelijke invulling van het 

Certificaat. Na afloop van de certificeringswerkzaamheden zorgt de certificerende 

dierenarts, ten behoeve van de dossiervorming, dat alle relevante documenten zo snel 

mogelijk op het kantoor worden aangeleverd. 

Bij honden en katten, die als reizigersverkeer naar 3e landen gaan, kan legalisering van het 

EU-paspoort en/of aanvullende certificering door de NVWA nodig zijn. De eigenaar is in dit 

geval zelf verantwoordelijk om de invoereisen van het betreffende land op te vragen en 

dient, indien nodig, een afspraak te maken met NVWA-CoA te Utrecht. 

Zie website NVWA: http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-dier/dossier/export-

inclusiefintraverkeer/ reizigers-met-dieren/u-gaat-naar-een-land-buiten-de-eu 

NB : Zwitserland en Noorwegen volgen EU regelgeving. Noorwegen heeft echter afwijkende 

eisen tav de ontworming: zowel honden als katten moeten behandeld worden tegen 

Echinococcose binnen 48 uur voor aankomst in Noorwegen. 

 
 

6 Registratie en archivering 

6.1 Registratie 

NVT 

6.2 Archivering 

Alle relevante bescheiden als één dossier gearchiveerd: 

• aanvraagformulier voor export; 

• kopie gezondheidscertificaat; 

• aanvullende documenten en laboratoriumuitslagen (derde landen, indien van toepassing); 

Ingeval EU certificering rechtstreeks in Traces plaats heeft gevonden zijn er geen kopieën 

van de gezondheidscertificaten. In die gevallen worden t.b.v. de dossiervorming wel de 

Traces intranummers op de aanvraagformulieren en documenten vermeld. 

 

7 Interventie 

De aanbieder is verantwoordelijk voor het schriftelijk indienen van het verzoek tot 

exportcertificering bij de NVWA. Bij een verzamelcentrum is de exploitant de aanbieder; 

De exporteur is op basis van Richtlijn 90/425/EEG verantwoordelijk voor de aanlevering bij 

de exploitant van alle voor de export relevante informatie. Verder is hij op basis van artikel 

2.62, eerste lid, van de Regeling handel levende dieren en levende producten door de 

Minister geregistreerd en opgenomen in het register “handelaren levend vee”. Indien de 

certificering plaatsvindt vanaf de boerderij draagt de exporteur de volledige 
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verantwoordelijkheid voor de gang van zaken vanaf het begin van de exportcertificering tot 

het moment waarop de dieren op de plaats van bestemming zijn afgeleverd; 

De vervoerder is op basis van de Regeling dierenvervoer 2007 verantwoordelijk voor de 

correcte uitvoering van het transport van de dieren (m.n. dierenwelzijn en journaal). Hij is 

in het bezit van een vergunning volgens artikel 10 (bij reizen vanaf 65 km tot 8 uur) of 

artikel 11 (bij reizen van meer dan 8 uur) van Vo 1/2005. 

De vervoerder is eveneens in het bezit van een certificaat van goedkeuring voor het 

gebruikte vervoermiddel bij lang transport. 

De certificerende dierenarts (= officiële dierenarts) is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de klinische keuring en welzijnscontroles van de dieren en de afgifte van de 

gezondheidscertificaten.  

 

De export kan alleen plaatsvinden indien de DOM-(Document/Overeenstemming/Materiaal)-

controle volledig in orde is.  

Bij omissies kan er niet gecertificeerd worden. Indien het herstel van verzuim meer tijd in 

beslag neemt dan de officiële dierenarts ter beschikking heeft, worden de werkzaamheden 

gestaakt. Er dient in dat geval een nieuwe exportaanvraag ingediend te worden.  

Indien de werkzaamheden worden gestaakt en er niet gecertificeerd wordt , meldt de 

dierenarts dit onmiddellijk aan de teamleider. Bij vertrek van een bedrijf zonder dat 

certificering plaats heeft gevonden wordt een briefje achtergelaten met de reden hiervan 

(zie bijlage 9.1.5). 

 

De interventiebeleiden  IB01-SPEC17 voor dierentransport , IB01-SPEC20 voor preventie en 

IB01-SPEC24 voor de regeling handel levende dieren gevolgd worden. 

link intranet:  home> werkwijzer> NVWA algemeen> Interventiebeleiden NVWA  

 

8 Arbo, milieu en veiligheid 

In het kader van de bioveiligheid dient te certificerende dierenarts de regels toe te passen 

van het NVWA hygiëneprotocol bedrijfsbezoeken. 

Bij certificering van bijen zie opmerking onder 5.3.1.5  en in het algemeen bij benadering 

van kooien met wilde dieren altijd extreme voorzichtigheid betrachten en aanwijzigingen 

eigenaar opvolgen. 
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9 Divers 

9.1 Bijlagen 

9.1.1 Bijlage 1 Overzicht erkende instellingen 

9.1.2 Bijlage 2 invulvoorbeeld Traces honden/katten 

9.1.3 Bijlage 3 invulvoorbeeld Traces herkauwers 

9.1.4 Bijlage 4 invulvoorbeeld Traces bijen 

9.1.5 Bijlage 5 weigering afgifte certificaat 

9.1.6 Bijlage 6 controleformulier tuberculinatie 

 


