Informatie van de NVWA betreffende Export:

Voor de uitvoer van landbouwhuisdieren (o.a. rund, paard, geit, schaap, varken, pluimvee) binnen
de EU en voor de export naar derde landen moet u rekening houden met landeneisen, keuring en
transport. Ook dient u rekening te houden met de wijze waarop u digitaal kunt inloggen in
webformulieren bij de NVWA.
Landeneisen
De eisen voor verkeer van landbouwhuisdieren zijn na te lezen in ons webdossier Export
landenoverzicht. Hier vindt u alle veterinaire eisen waaraan u moet voldoen voor de uitvoer van uw
landbouwhuisdier. Leest u deze informatie goed door voordat u start met het aanvragen van een
keuring.
Keuring aanvragen
Het aanvragen van een veterinaire keuring kan via onze website. U leest meer hierover in ons
webdossier Digitale formulieren.
Aan een keuring zijn kosten verbonden. U vindt de tarieven op de website van de NVWA in het
webdossier Tarieven.
Transport
U moet ook voldoen aan de Transportverordening (EG) nr. 1/2005. Deze verordening, de
werkvoorschriften hierover en een aanvraagformulier voor een transportvergunning vindt u in ons
webdossier Vervoer levende dieren.
Klantnummer aanvragen
Om een keuring te kunnen aanvragen, moet u (als particulier of als ondernemer) een klantnummer
hebben van de NVWA. Op de website van de NVWA vindt u het aanvraagformulier voor een
klantnummer. Als ondernemer moet u bovendien beschikken over een eHerkenningsmiddel voordat
u een klantnummer kunt aanvragen (dit geldt dus niet voor particulieren). Op de NVWA-website
vindt u meer informatie over het aanschaffen van eHerkenning.

Er wordt geen onderscheid gemaakt bij de export van schapen tussen bedrijfsmatig en
hobbymatig gehouden dieren.
De eis is dat de zwoegerziektevrij verklaring niet ouder is dan 30 dagen onafhankelijk of
men meedoet aan bepaalde programma's of certificering.
De vervoerder moet beschikken over een vervoersvergunning en een certificaat van
vakbekwaamheid vervoer dieren en als de transportduur meer dan 8 uur bedraagt moet
hij ook beschikken over een goedgekeurd vervoersmiddel.
De formulieren kunnen niet per mail worden toegestuurd. De aanvraag zal digitaal
moeten plaatsvinden. Als particulier is er geen eHerkenning vereist, deze is enkel voor
bedrijven en organisaties. Bij het formulier “keuringsaanvraag” klikt u op de link onder
“Aanvraag keuring voor particulieren en buitenlandse bedrijven”.
Enkel de houdersverklaring is te downloaden vanaf de NVWA-site (via:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-landenoverzicht/dossier/eu-landen/schapenen-geiten)

Het testen op Brucella van de ram moet wel (kosten koper)
De koper moet aantonen dat hij vee mag vervoeren. In Nederland kun je er een cursus voor
doen is 5 jaar geldig veel mensen gaan naar Belgie omdat het daar een stuk goedkoper is en
blijft geldig
Als het met de vervoerder rond is formulieren aanvragen en een afspraak maken met de
NVWA om te controleren en te tekenen.
Let op dat de NVWA een hoog uurloon heeft die de koper moet betalen.
Het is goed, dat er een goedgekeurd vervoervoermiddel wordt ingezet, maar verplicht bij
een vervoer bij minder dan 8 uur is dit niet. (Uiteraard moet deze wel voldoen aan de
eisen van de transportverordening EG nr. 1/2005)
Bent u zelf niet de vervoerder van de schapen, dan hoeft u niet te beschikken over een
vervoersvergunning. Daarover zal de vervoerder moeten beschikken en kunnen tonen.
De bestuurder van het vervoermiddel moet zelf beschikken over een
vakbekwaamheidscertificaat en dit bij zich hebben.
TRACES is een webapplicatie binnen de EU waarin gegevens van de zending en van de
keuring vastgelegd worden t.b.v. de export. Wanneer de NVWA de gegevens van de
zending voor u moet invullen (deel I) dan worden hiervoor extra kosten in rekening
gebracht.
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