Instructie aan en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij
SGIU-001
27 december 2011
Versie: 1.1.9

1

DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

In deze instructie zijn de voorwaarden beschreven waaraan voldaan moet worden indien schapen of geiten in het
intracommunautaire handelsverkeer worden gebracht, zowel vanaf een verzamelcentrum als vanaf een boerderij.
In bijlage 4 van deze instructie is het handhavingprotocol bij omissies exportcertificering en controles schapen en
geiten opgenomen
2

WETTELIJKE BASIS

2.1 EU-regelgeving
•
Richtlijn 91/68/EEG inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer
in schapen en geiten;
•
Richtlijn 90/425/EEG inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne
markt;
•
Richtlijn 96/93/EEG inzake de certificering van dieren en dierlijke producten;
•
Verordening (EG) 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encephalopathieën;
•
Verordening (EG) 21/2004 tot vaststelling van een identificatie en registratieregeling voor schapen en geiten;
•
Verordening(EG) 1/2005 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 (EG) 546/2006 ter uitvoering van Verordening (EG) 999/2001 wat betreft de nationale scrapiebestrijdingsprogramma’s en aanvullende garanties, tot afwijking van bepaalde voorschriften van Beschikking 2003/100/EG en tot intrekking van Verordening (EG) 1874/2003.
2.2 Nationale regelgeving
•
•
•
•
•
•
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Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Regeling dierenvervoer 2007
Regeling handel levende dieren en levende producten
Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
Besluit identificatie en registratie van dieren
Regeling identificatie en registratie van dieren

DEFINITIES

Verzamelcentrum (VC):

Blokperiode:
Vervoermiddel:
Vervoerseenheid
Handelaar:
Partij:

Aanbieder:
Exploitant:
Exporteur:
Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE

Plaats in Nederland, bestemd voor het bijeenbrengen van slachtschapen/slachtgeiten, die op grond van artikel 21, vierde lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
is erkend;
Tijdseenheid, die begint vanaf het tijdstip van eerste verzameling, van ten hoogste 120 uur op een schapen- en geiten verzamelcentrum;
Voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met een
of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;
Voertuig dat, of aanhangwagen, oplegger of container die deel uitmaakt van een
combinatie als bedoeld bij de definitie van vervoermiddel;
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een partij dieren met het oog op
de verhandeling onder zich heeft dan wel diens gemachtigde;
Hoeveelheid dieren van dezelfde soort, waarvoor een zelfde certificaat of document geldt, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en afkomstig is uit
hetzelfde land of gedeelte van een land; slachtschapen en slachtgeiten met dezelfde gezondheidsstatus mogen evenwel samen vervoerd worden;
Persoon die bij de nVWA het verzoek indient om in aanmerking te komen voor
de certificering van een partij schapen en/of geiten welke zijn bestemd om te
worden geëxporteerd;
(ook wel “waaghouder”) Erkenninghouder van een, door de Minister erkend
verzamelcentrum, voor schapen en geiten;
Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een partij schapen en/of geiten met het
oog op verhandeling naar het buitenland onder zich heeft. Op basis van artikel
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Vervoerder:

Houder:
Organisator:

Slachtschapen/slachtgeiten:
Mestschapen/mestgeiten:
Fokschapen/fokgeiten:
Bestemming:
Conventioneel merk:
Elektronisch merk:
QLL
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2.62, eerste lid, van de Regeling handel levende dieren en levende producten is
een exporteur opgenomen in het register “handelaren levend vee”;
Natuurlijk persoon of rechtspersoon, die in de uitoefening van of ten behoeve
van een beroep, onderneming of bedrijf dieren vervoert. Op basis van de Regeling dierenvervoer 2007 dient de vervoerder te beschikken over een vergunning
volgens artikel 10 of 11 van de Verordening(EG) 1/ 2005;
Natuurlijke persoon of rechtspersoon, met uitzondering van de vervoerder,
die permanent of tijdelijk voor dieren verantwoordelijk is of ermee omgaat;
Vervoerder die aan ten minste één andere vervoerder een deel van het transport heeft uitbesteed, of, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan meer
dan één vervoerder een transpor in opdracht heeft gegeven of, een persoon die
afdeling 1 van het journaal zoals opgenomen in bijlage II van de Transportverordening heeft ondertekend;
Schapen/geiten bestemd om hetzij rechtstreeks hetzij via een erkend verzamelcentrum naar een slachthuis, erkend voor de betreffende diersoort in binnen- of
buitenland, te worden geleid om daar te worden geslacht;
Schapen/geiten bestemd om rechtstreeks naar de plaats van bestemming te worden vervoerd, om te worden vetgemest voor de slacht;
Schapen/geiten bestemd om rechtstreeks naar de plaats van bestemming te worden vervoerd, voor fok- en gebruiksdoeleinden;
Fysiek adres, erkend voor het in ontvangst nemen van schapen en/of geiten. Op
één adres kunnen meerdere afnemers gevestigd zijn;
Merk, niet zijnde een elektronisch merk;
Merk, voorzien van een elektronische transponder, geplaatst in een oormerk,
maagbolus, injectaat of pootband.
Quality system Livestock Logistics. Het overkoepelende kwaliteitsysteem dat
m.i.v. 1 juli 2011 alle voorgaande systemen (Dierwaardig vervoer, Veetrans, NBWQ en Preventie Dierziekten) vervangt.

WERKWIJZE

4.1 Werkzaamheden exploitant/ exporteur/ vervoerder
4.1.1 Export vanaf verzamelcentrum
De verzamelcentra zijn erkend door de nVWA namens de Minister en mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de verzameling van schapen en geiten bestemd om te worden geslacht in Nederland of in het buitenland.
De volgende eisen worden gesteld aan de dieren die worden aangevoerd op een verzamelcentrum:
•
de dieren moeten minimaal de laatste 21 dagen op het herkomstbedrijf hebben verbleven;
•
op het herkomstbedrijf mogen in de laatste 21 dagen voor afvoer geen schapen of geiten zijn aangevoerd;
•
op het herkomstbedrijf mogen gedurende 30 dagen voor afvoer geen evenhoevigen uit een derde land zijn
aangevoerd;
•
slachtgeiten mogen samen verzameld worden met slachtschapen;
•
bij aanvoer van slachtdieren vanuit een andere lidstaat hebben de dieren maximaal 1 erkende handelsstal
of 1 verzamelcentrum in het land van oorsprong aangedaan.
De exploitant
De exploitant van een verzamelcentrum is de aanbieder en vraagt met gebruikmaking van de daarvoor bestemde
formulieren, uiterlijk om 07.00 uur op de werkdag vóórafgaande aan de eerste verzameling, de blokperiode, een
veterinair document t.b.v. afvoer naar een tweede verzamelcentrum en de export aan bij het nVWA-regiokantoor.
Een Routenet uitdraai in geval van export en, indien van toepassing, deel 1 van het journaal, worden hierbij meegeleverd. Exporten of veterinaire documenten op maandag moeten vrijdag voor 7.00 uur zijn aangevraagd.
Bij aanvoer vanuit een andere lidstaat dient de import door de exploitant uiterlijk 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van aanvoer, onder vermelding van datum van aanvoer en aantal, bij de nVWA te worden aangemeld.
Verder voert de exploitant de volgende werkzaamheden uit:
•
direct bij aankomst van dieren uit Nederland wordt gekeken of de aangevoerde dieren reeds digitaal door
de veehouder afgemeld zijn naar het verzamelcentrum in de I&R-databank van Dienst Regelingen, ofwel of
de aangevoerde dieren digitaal aanwezig zijn in de reader van de handelaar/transporteur (mét vervoersgegevens), ofwel of de aangevoerde dieren voorzien zijn van een I&R-vervoersdocument;
•
bij dieren die voorzien zijn van een I&R-vervoersdocument dient een eigen verklaring van de veehouder
opgenomen te zijn dat de op het verzamelcentrum aangevoerde dieren tenminste de laatste 21 dagen
voor afvoer op het herkomstbedrijf verbleven hebben, de garantie dat de laatste 21 dagen voor afvoer
Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE

Pagina 2 van 36

Instructie aan en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij
SGIU-001
27 december 2011
Versie: 1.1.9

•
•
•
•

geen aanvoer van schapen/geiten op het herkomstbedrijf heeft plaatsgevonden en dat de laatste 30 dagen
voor afvoer geen aanvoer evenhoevigen uit derde landen op het herkomstbedrijf heeft plaatsgevonden; bij
dieren die digitaal in de reader opgenomen zijn of die reeds afgemeld zijn in de I&R-databank moet deze
eigen verklaring los meegeleverd worden;
direct bij aankomst van dieren uit Nederland wordt gekeken of er een (al dan niet elektronische) VKI bij de
dieren aanwezig is. Bij gebruik van een elektronische VKI kan de bovenstaande eigen verklaring hierin mede opgenomen worden;
direct bij aankomst van dieren uit een andere lidstaat wordt gekeken of het gezondheidscertificaat aanwezig en volledig ingevuld is en of er een VKI-formulier bij de dieren aanwezig is;
dieren die aangevoerd zijn met een I&R-vervoersdocument worden bij het lossen direct digitaal geregistreerd, ook conventioneel gemerkte dieren;
direct bij het lossen van de dieren, of de I&R van de dieren conform de regelgeving is uitgevoerd.

De vervoerder is conform Verordening 1/2005/EG verantwoordelijk voor het volledige transport van de dieren en
zorgt voor:
•
de uitvoering van de verplichte R&O werkzaamheden;
•
het gebruikmaken van vervoermiddelen welke geschikt zijn voor de opgegeven reis, bij reizen langer dan 8
uur is een origineel certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel aanwezig;
•
de aanwezigheid van een kopie van een vergunning voor kort transport bij transporten vanaf 65 km en
korter dan 8 uur of voor lang transport bij transporten langer dan 8 uur. De beoordeling van de lengte van
een transport dient altijd onderbouwd te worden met een routenetuitdraai;
•
de aanwezigheid van een chauffeur of verzorger met een officieel getuigschrift van vakbekwaamheid (in
Nederland afgegeven door CCV - Het Examenhuis) bij reizen boven de 65 km;
•
de aanlevering, bij reizen langer dan 8 uur, van een door hem reeds gedeeltelijk ingevuld journaal (afdeling
1 en afdeling 2 punt 1 t/m7). Voor schapen en geiten ouder dan 3 maanden geldt een maximale transporttijd van 28 uur (2 keer 14 uur met daartussen tenminste 1 uur en ten hoogste 3 uur rusttijd), waarna de
dieren een rusttijd van tenminste 24 uur op een controlepost krijgen. Voor jonge dieren (geitenbokjes!)
geldt een transporttijd van maximaal 2 keer 9 uur (met daartussen tenminste 1 en ten hoogste 3 uur rusttijd), waarna een controlepost aangedaan moet worden. Journaals worden onderbouwd m.b.v. een uitdraai
van een Routenet routeplanner;
•
een bootreservering indien een bootreis onderdeel uitmaakt van de totale reis. In dat geval dient met onderstaande punten rekening gehouden te worden.
Bij een RoRo bootreis (roll on, roll off, dieren worden niet afgeladen) geldt het volgende:
- indien de bootreis langer duurt dan 28 uur (18 uur bij jonge dieren) moet tenminste 12 uur gerust
worden op een controlepost in of nabij de haven van bestemming. Deze controlepost moet uiterlijk
binnen 2 uur te bereiken zijn. Na deze rustperiode (afladen en verzorgen!) mag weer 2x14 uur (2x9 uur
bij jonge dieren) uur gereisd worden;
- indien de bootreis korter duurt dan 28 uur (18 uur bij jonge dieren) dan mag de reistijd vóór en ná de
bootreis bijelkaar opgeteld worden om de totale reistijd te beoordelen (m.a.w. de boottijd telt niet mee
bij het bepalen van de reistsijd) ;
- indien de bootreis korter duurt dan 28 uur (18 uur bij jonge dieren) én indien net voorafgaand aan de
bootreis tenminste 24 uur op een controlepost is gerust, dan mag na de bootreis weer 2x14 uur (2x9 uur
bij jonge dieren) gereisd worden;
- indien de definitieve eindbestemming van het gehele vervoermiddel na de bootreis binnen 2 uur te
bereiken is, dan mag na de bootreis altijd doorgereden worden naar deze eindbestemming;
Bij een bootreis op een veeboot (exporteur moet aantonen dat deze boot een certificaat van goedkeuring
heeft!) worden de dieren altijd afgeladen en de boottijd telt dan niet mee in de reistijd.
NB: het gehele verloop van de reis moet op het journaal deel 1 te controleren zijn!
•
volledige naleving van de welzijnsvoorschriften (voederen, drenken etc.) gedurende het volledige verloop
van de reis;
•
indien noodzakelijk, reservering van een controlepost;
•
naleving van het maximale treingewicht en een correcte belading;
•
retournering naar het Interventiebureau Dier te Zwolle, na de afloop van de reis, van een kopie van het volledig ingevulde journaal.
4.1.2 Export vanaf de boerderij
Vanaf de boerderij kunnen zowel slachtschapen en -geiten, als fokschapen en -geiten en als mestschapen en -geiten
geëxporteerd worden naar andere lidstaten. De aanbieder (exporteur) dient een keuring vóór 07.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van keuring schriftelijk aan te vragen bij de nVWA middels het daarvoor via de nVWAwebsite beschikbaar gestelde (elektronische) aanvraagformulier. Exporten voor maandag moeten op vrijdag voor
07.00 uur zijn ingediend. Een uitdraai van de routeplanner “Routenet” dient met de volledig ingevulde exportaanvraag meegezonden te worden en bij lang transport moet tevens afdeling 1 van het journaal aangeleverd worden.
De volgende eisen worden gesteld aan de dieren die worden geëxporteerd vanaf een boerderij:
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Fokschapen/ fokgeiten kunnen alleen geëxporteerd worden onder de volgende voorwaarden:
1. 30 dagen of vanaf de geboorte op het oorsprongsbedrijf verbleven;
2. de laatste 21 dagen voor export geen aanvoer van schapen en/of geiten op het bedrijf (30 dagen bij aanvoer van
evenhoevigen uit derde landen);
3. rechtstreekse afvoer naar bedrijf van bestemming (niet via verzamelcentrum, eventueel wel via een controlepost);
4. eigenaars/dierenartsverklaring ( zie bijlage 1 voor schapen en bijlage 2 voor geiten);
5. er wordt voldaan aan de scrapie voorwaarden van bijlage VIII, hoofdstuk A onder I a) van EU-verordening
999/2001 (gewijzigd in juni 2007).
Dit is het geval indien:
•
de schapen een genotypering ARR/ARR hebben, aangeleverd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
of de Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie (NSFO)
of
•
het bedrijf vanwaar de schapen of geiten geëxporteerd worden voldoet aan de volgende eisen:
a. is vrij van scrapie gedurende 3 jaar (de nVWA-dierenarts kan dit controleren via nVWA-intranet, route:
kennis -> dieren kennis-> geblokkeerde bedrijven dierziekten VWA);
b. levert een diergeneeskundige verklaring van de bedrijfsdierenarts aan (meegenomen in de eigenaars/
dierenartsverklaring uit punt 4);
c. heeft gedurende 3 jaar alle op het bedrijf gestorven of gedode dieren ouder dan 18 maanden onderzocht op scrapie (ook indien dit eventueel aanwezige ARR/ARR dieren zijn). Dit moet vanaf 1 januari
2008 blijken uit het bedrijfsregister en uit de onderzoeksresultaten van de GD of het CVI. Voor de jaren
vóór 1 januari 2008 kan dat blijken uit deelname aan het koppenonderzoekprogramma van de GD met
negatieve resultaten. Het bedrijf moet aantonen aan de officiële dierenarts dat aan deze voorwaarden
is voldaan;
d. voert alleen dieren aan die dubbel ARR zijn (schapen) of voert dieren (schapen of geiten) aan die aan
de hierboven genoemde voorwaarden a, b en c, dan wel aan de voorwaarden van het hiernavolgende
gedachtenbolletje voldoen. Dit moet aan de officiële dierenarts aangetoond worden,
of
•
is deelnemer aan het scrapiebewakingsprogramma (koppenonderzoek door GD) en
a. heeft een geldige scrapie onverdacht verklaring van de GD (wordt alleen afgegeven indien het bedrijf
tenminste 3 jaar deelneemt);
b. voert alleen dieren aan die dubbel ARR zijn (schapen) of voert dieren (schapen of geiten) aan die eveneens komen van een scrapie onverdacht bedrijf of van bedrijven die voldoen aan de punten a, b en c
van het vorige gedachtenbolletje.
6. bij export naar lidstaten met een goedgekeurd nationaal scrapiebestrijdingsprogramma wordt voldaan aan de
voorwaarden onder punt 5, met dien verstande dat daar waar 3 jaar geschreven staat 7 jaar moet worden gelezen (zie bijlage 3 voor een lijst van lidstaten met een goedgekeurd nationaal scrapiebestrijdingsprogramma);
7. bij schapen zwoegerziektevrij verklaring (GD of NSFO);
8. Brucella ovis test voor rammen binnen 30 dagen voor export;
9. rammen moeten minimaal de laatste 60 dagen voor export op het bedrijf hebben verbleven.
Mestschapen/mestgeiten
Mestschapen/ mestgeiten kunnen alleen worden geëxporteerd onder de volgende voorwaarden:
•
30 dagen of vanaf de geboorte op het oorsprongsbedrijf verbleven;
•
de laatste 21 dagen voor export geen aanvoer van schapen of geiten op het bedrijf;
•
de laatste 30 dagen voor export geen aanvoer van evenhoevigen uit derde landen;
•
rechtstreekse afvoer naar bedrijf van bestemming (niet via verzamelcentrum, eventueel wel via een
controlepost).
Slachtschapen/slachtgeiten
Slachtschapen/ slachtgeiten kunnen vanaf de boerderij geëxporteerd worden onder de volgende voorwaarden:
•
tenminste 21 dagen op herkomstbedrijf verbleven;
•
rechtstreeks transport naar slachthuis;
•
de laatste 30 dagen voor export geen aanvoer van evenhoevigen uit derde landen;
•
indien op het bedrijf de afgelopen 21 dagen geen schapen of geiten zijn binnengebracht is passage via
verzamelcentrum of controlepost ook mogelijk.
De exporteur is hier de aanbieder en is verantwoordelijk voor het aanleveren van de documenten betreffende de
herkomst en status van de dieren en het vervoer.
Hierbij is inzage in het bedrijfsregister van de veehouder noodzakelijk. Vanaf 1 juli 2010 dienen van alle houders van
schapen en geiten in Nederland alle dieren in de databank van Dienst Regelingen opgenomen te zijn en geldt de
databank als volledig bedrijfsregister. De verplichting tot het bijhouden van een papieren bedrijfsregister komt
hiermee te vervallen. Het oude papieren bedrijfsregister dient echter nog wel 3 jaar bewaard te worden.
De exporteur zorgt voor de inschakeling van een vervoerder met een vergunning.
De exporteur faciliteert de officiële dierenarts bij de keuring en eventueel bij het invullen van het exportcertificaat.
Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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De werkzaamheden van de vervoerder zijn op de boerderij gelijk aan die op de verzamelcentrum.
4.2 Werkzaamheden nVWA
4.2.1 Werkzaamheden nVWA-kantoor
Verzamelcentrum
Op het nVWAkantoor worden de werkzaamheden met betrekking tot de aanmelding van de blokperiodes (bijlage
7) en de aanvragen voor de certificering of de afgifte van een veterinair document op de volgende wijze verwerkt:
•
schriftelijke bevestiging van de ontvangst van melding van de blokperiode, de aanvraag voor de afgifte van
een officieel veterinair document of een exportaanvraag aan de exploitant;
•
de ingediende meldingsformulieren voor de blokperiode en de exportaanvragen worden gecontroleerd. Bij
een exportaanvraag met een bestemming van meer dan 8 uur reizen wordt tevens gecontroleerd of de
meegestuurde afdeling 1 van het journaal volledig en inhoudelijk correct is;
•
indien er op het meldingsformulier wordt aangegeven dat er verzameld wordt t.b.v. de afvoer naar een 2e
verzamelcentrum wordt gecontroleerd of zowel het afvoerende verzamelcentrum als het aanvoerende verzamelcentrum deelnemer zijn van het kwaliteitssysteem QLL (Quality System Livestock Logistics) via de website www.q-ll.nl.
Indien dit akkoord is wordt er een dierenarts ingepland voor de afgifte van het veterinaire document;
•
indien er op het meldingsformulier wordt aangegeven dat er aanvoer plaatsvindt vanaf een ander verzamelcentrum wordt er gecontroleerd of het aanvoerende verzamelcentrum deelnemer is van het kwaliteitssysteem QLL via de website www.q-ll.nl.
•
reistijd wordt beoordeeld aan de hand van de meegeleverde routenet uitdraai;
•
schriftelijke melding van akkoord van de aanvraag en melding of, indien deze afgewezen moeten worden,
de reden daarvan aangevuld met het aanbod tot de mogelijkheid tot herstel. Aanbieder wordt door de
nVWA direct van deze beslissing op de hoogte gebracht.
Boerderij
De medewerker van het nVWA-kantoor controleert de exportaanvragen en, indien van toepassing, de journaals op
volledigheid en inhoud en zorgt dat de aanbieder een accordering van zijn aanvraag krijgt. De reistijd wordt beoordeeld aan de hand van een meegeleverde routenetuitdraai. Indien aanvragen of journaals niet correct zijn, krijgt de
aanbieder mogelijkheid tot herstel en als dat niet lukt wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
De aangewezen medewerker van het nVWA-kantoor zorgt ervoor dat de officiële dierenarts ontvangt:
•
een planlijst
•
de geaccordeerde aanvraag voor een blokperiode en certificering of afgifte van een veterinair document
(verzamelcentrum)
•
een geaccordeerde exportaanvraag (boerderij)
•
per transport een geaccordeerde uitdraai van de routeplanner “Routenet”
•
per export, indien van toepassing, een geaccordeerd journaal deel 1
•
per export, indien van toepassing, een derde landen exportcertificaat
•
een actuele lijst van geschorste vervoerders (via het Interventiebureau Dier te Zwolle)
4.2.2 Werkzaamheden officiële dierenarts bij transport van schapen vanaf 1 verzamelcentrum naar 2 verzamelcentrum
e

e

Indien er schapen vanaf een verzamelcentrum worden vervoerd naar een tweede erkend verzamelcentrum in Nederland kan er uitsluitend aanvoer plaatsgevonden hebben vanaf veehouderijbedrijven in Nederland op het eerste verzamelcentrum. Bij transport naar het tweede verzamelcentrum moet er een veterinair document volgens bijlage 8
van deze instructie worden afgegeven door de officiële dierenarts op het eerste verzamelcentrum. Alvorens tot afgifte van dit document wordt overgegaan, vindt een steekproefsgewijze controle plaats op de af te voeren partij. De
exploitant van het verzamelcentrum levert hiertoe een I&R-uitdraai aan van de af te voeren dieren. De steekproefgrootte is tenminste 5% met een minimum van 1 dier en een maximum van 10 dieren per afgevoerde partij. De dierenarts controleert de I&R-nummers van de dieren uit de steekproef met de I&R-uitdraai van de exploitant. Voor
deze controle zijn readers beschikbaar in geval van elektronische nummers. Conventionele nummers vereisen handmatige controle. De dieren uit de steekproef worden tevens gecontroleerd op de aanwezigheid van een eigen verklaring van de veehouder (de dieren hebben tenminste de laatste 21 dagen voor afvoer op het herkomstbedrijf verbleven en de laatste 21 dagen voor afvoer heeft geen aanvoer van schapen/geiten op het herkomstbedrijf plaatsgevonden en de laatste 30 dagen voor afvoer heeft geen aanvoer evenhoevigen uit derde landen op het herkomstbedrijf plaatsgevonden). Deze eigen verklaring bevindt zich op het I&R-vervoersdocument of wordt los aangeleverd in
geval de dieren reeds in de databank afmeld zijn door de veehouder of met de I&R-gegevens (inclusief gegevens
vervoerder) in de reader vervoerd zijn. Bij slachtschapen en slachtgeiten dient een voedselketeninformatie formulier
(VKI) meegeleverd te worden. Bij gebruik van een elektronische VKI kan de bovenstaande eigen verklaring hierin
mede opgenomen zijn.
Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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De exploitant faciliteert de dierenarts zodat deze zijn controles correct uit kan voeren. Bij onregelmatigheden wordt
de steekproef uitgebreid.
Alle schapen moeten voorzien zijn van officiële identificatiemerken. Zie voor de mogelijke officiële identificatiemerken onder punt C (klinische keuring). Schapen volledig zonder merken dienen ter destructie bestemd te worden. Op
een verzamelcentrum mag niet om- of bijgemerkt worden.
Verder worden de aanwezige schapen gecontroleerd op veterinaire of welzijnsafwijkingen die het transport onmogelijk maken.
Indien alles akkoord is wordt het veterinaire document (bijlage 8) afgegeven. De nVWA-dierenarts voegt een uitdraai van de I&R-lijst van de af te voeren partij bij het officiële veterinaire document. Deze I&R-lijst wordt voorzien
van datum en een volgnummer als ook van NAW-gegevens met UBN van het verzamelcentrum van afvoer en naamstempel en paraaf van de officiële dierenarts.
De dieren uit de steekproef worden gemarkeerd op een kopie van de bij het officiële veterinaire document meegeleverde I&R-lijst en deze kopie wordt aangeleverd bij:
Yvonne van der Laan. Dat kan via de mail (yvonne.van.der.laan@vwa.nl) of via de post (nVWA, Dierenwelzijn, Levende dieren en Diergezondheid, t.a.v. Y. van der Laan, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht of Postbus 43006, 3540
AA te Utrecht). Met dit document wordt de eigen verklaring betreffende de dubbele 21 dagen en 30 dagen in de
elektronische I&R- database gecontroleerd (7 dagen na afvoer herkomstbedrijf ivm de meldtermijn van 7 dagen) en
worden direct de eventuele interventiemaatregelen tegen de veehouder genomen.
De exploitant levert een nieuwe losse eigen verklaring (mbt de dubbele 21 dagen en de 30 dagen) aan voor de af te
voeren partij op basis van de door hem gecontroleerde eigen verklaringen van de herkomstbedrijven. Deze originele
verklaringen worden op het VC door de exploitant gearchiveerd.
De af te voeren partij wordt door de exploitant direct in de databank van Dienst Regelingen afgemeld naar het
tweede verzamelcentrum.
4.2.3 Werkzaamheden officiële dierenarts bij exportcertificering
De officiële dierenarts voert de daadwerkelijke keuring- en certificeringwerkzaamheden uit op het verzamelcentrum
of op de boerderij.
De werkzaamheden van de officiële dierenarts kunnen op de volgende wijze worden ingedeeld:
A.
B.
C.
D.

Gegevenscontrole
Controle van het vervoermiddel met bijbehorende documentatie en de naleving van de R&O-voorschriften
Uitvoering van de klinische keuring tijdens het inladen
De afgifte van het gezondheidscertificaat en de afhandeling van de administratieve werkzaamheden

A gegevenscontrole
Deze controles worden uitgevoerd vóórafgaande aan de klinische keuring en het inladen van de te exporteren schapen/geiten en worden uitgevoerd op basis van de informatie welke afkomstig is van de exploitant of de exporteur.
Indien tijdens de controles omissies worden geconstateerd, op basis waarvan de officiële dierenarts besluit dat hij
de certificering staakt, meldt hij dit onmiddellijk aan zijn teamleider. In sommige gevallen is echter ook direct herstel van de omissie mogelijk (zie ook bijlage 4, het handhavingprotocol). Bij vertrek van het bedrijf zonder dat certificering plaats heeft gevonden wordt een notitie achtergelaten met de reden hiervan (zie bijlage 5).
•

•

Bij export vanaf een boerderij worden altijd de documenten, uitslagen en verklaringen gecontroleerd, die
door de exporteur worden verstrekt. De veehouder verleent tevens inzage in de centrale I&R-databank. In
de databank kan steekproefsgewijs de verblijfstijd op het herkomstbedrijf van de te exporteren dieren gecontroleerd worden. De steekproefgrootte is 5% met een minimum van 1 dier en een maximum van 10 dieren. Bij het vinden van onregelmatigheden kan de steekproef uitgebreid worden. In de databank kan tevens de aanvoer op het veehouderijbedrijf beoordeeld worden. Houdt er wel rekening mee dat de meldtermijn voor aan- of afvoer op het bedrijf 7 dagen is.
Bij export vanaf een verzamelcentrum vindt een steekproef plaats op de af te voeren partij. De individuele
identificatienummers van de dieren uit de steekproef worden vergeleken met de aanvoergegevens in de
databank of een print hiervan en met de afvoergegevens. De exploitant stelt voor deze steekproef zijn reader en database gegevens beschikbaar in geval van elektronische nummers. Conventionele nummers vereisen meer facilitering van de exploitant. De dieren uit de steekproef worden (indien uit Nederland afkomstig) tevens gecontroleerd op de aanwezigheid van een eigen verklaring van de veehouder (de dieren hebben tenminste de laatste 21 dagen voor afvoer op het herkomstbedrijf verbleven en de laatste 21 dagen
voor afvoer heeft geen aanvoer van schapen/geiten op het herkomstbedrijf plaatsgevonden en de laatste
30 dagen voor afvoer heeft geen aanvoer evenhoevigen uit derde landen op het herkomstbedrijf plaatsgevonden). Deze eigen verklaring bevindt zich op het I&R-vervoersdocument of wordt los aangeleverd in geval de dieren reeds in de databank afmeld zijn door de veehouder (of door de exploitant van een eerste
verzamelcentrum) of met de I&R-gegevens in de reader vervoerd zijn (de gegevens van de vervoerder staan
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•

•
•

dan ook in de reader). Het is ook mogelijk dat de eigen verklaring in het bij slachtdieren verplichte elektronische voedsel keten informatie formulier (VKI) mede opgenomen is. De steekproefgrootte is tenminste 5%
met een minimum van 1 dier en een maximum van 10 dieren. Bij het vinden van onregelmatigheden kan
de steekproef uitgebreid worden. De dieren uit de steekproef worden gemarkeerd op een kopie van een
aangeleverde I&R-uitdraai van de exportpartij en deze kopie wordt, voorzien van datum, NAW-gegevens
verzamelcentrum met UBN en naam en handtekening van de dierenarts, aangeleverd bij: Yvonne van der
Laan. Dat kan via de mail (yvonne.van.der.laan@vwa.nl) of via de post (nVWA, Dierenwelzijn, Levende dieren en Diergezondheid, t.a.v. Y. van der Laan, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht of Postbus 43006, 3540
AA te Utrecht). Met dit document wordt de eigen verklaring betreffende de dubbele 21 dagen en 30 dagen
in de elektronische I&R-database gecontroleerd (7 dagen na afvoer herkomstbedrijf ivm de meldtermijn van
7 dagen) en worden direct de eventuele interventiemaatregelen tegen de veehouder genomen.
Op een verzamelcentrum gelden onderstaande bijkomende voorwaarden:
o Indien geen toegang verkregen wordt tot de administratie wordt er niet gecertificeerd.
o Indien de exploitant de officiële dierenarts niet faciliteert en/of geen gevraagde gegevens opzoekt
cq toont aan de dierenarts wordt er niet gecertificeerd.
o Bij onvolledige of dubieuze invoer in de elektronische databank (bedrijfsregister) wordt niet gecertificeerd en wordt gehandhaafd conform bijlage 4 en het specifieke interventiebeleid.
o Zijn alle gegevens na de controle in orde, dan worden de werkzaamheden in deze instructie hervat. Hierbij wordt bij de fysieke controle van de dieren extra aandacht besteed aan de I&R voorschriften.
o Indien de op een verzamelcentrum aanwezige slachtschapen/geiten (mede) afkomstig zijn van een
ander schapen- en geitenverzamelcentrum, moet de exploitant aantonen dat de gezamenlijke
bloktijden niet de 120 uur overschrijden (b.v. m.b.v. het officiële veterinaire document van het eerste verzamelcentrum en de gemelde blokperiode van zijn eigen verzamelcentrum).
o Indien aanvoer van een ander verzamelcentrum of uit het buitenland plaatsgevonden heeft, moeten alle dieren in het betreffende blok rechtstreeks afgevoerd worden naar een slachthuis in binnen- of buitenland, dus ook de dieren die rechtstreeks vanaf een veehouderijbedrijf in Nederland
aangevoerd zijn.
Indien van toepassing: journaal en een verklaring in het journaal betreffende het gebruik van een controlepost. Ter onderbouwing van de opgegeven reistijd en het mogelijke gebruik van een journaal of controlepost moet altijd een uitdraai van een routeplanner aangeleverd zijn door de exporteur (www.routenet.nl)
Bij het gebruik van een controlepost (erkend volgens Verordening 1255/97/EG) dient een schriftelijke reservering voor deze controlepost (met datum) overlegd te worden aan de officiële dierenarts.
Indien een bootreis in de route is opgenomen, dient hiervan ook een schriftelijke reservering (met datum
en tijd) overlegd te worden aan de officiële dierenarts.
Alle eventueel benodigde documentatie in het kader van bluetongue, zie hiervoor de instructie BT-07 (herkauwers). Link: http://www3.vwa.nl/werkwijzer/Noordwest/BT-07.pdf.
Indien van toepassing: extra documenten bij export naar derde landen.

B controles van het vervoermiddel en bijbehorende documentatie
De controles bestaan uit de volgende onderdelen:
•
In verband met de correcte certificering is het voor de officiële dierenarts van belang dat hij zich bij iedere
zending heeft kunnen overtuigen van de identificatie van het vervoermiddel.
•
Het vervoermiddel dient vóór aanvang van de export op een erkende wasplaats gereinigd en ontsmet te
zijn. Deze R&O staat afgetekend in een register behorend bij het vervoermiddel.
•
Het vervoermiddel moet geschikt zijn voor het vervoer van de betreffende diersoort conform bijlage I, Hst.
II punt 1 van Vo 1/2005/EG. Een vervoermiddel, wat voor een reis van meer dan 8 uur wordt ingezet, dient
te beschikken over een origineel certificaat van goedkeuring volgens Vo 1/2005. Zie ook de instructie
“Wegvervoer van gewervelde dieren (WLZVL-026)” en “Certificaat van Goedkeuring (WLZVL-027)”. Buitenlandse certificaten van goedkeuring moeten tevens in de Engelse taal zijn opgesteld. Extra aandacht bij lange transporten wordt geschonken aan de aanwezigheid van passend strooisel, voeder, gevulde watertank,
werkende drinknippels, ventilatoren, temperatuursensoren en temperatuurregistratie met alarmsysteem.
Sinds 1 januari 2009 dienen alle vervoermiddelen voor lang transport waarmee o.a. schapen en geiten vervoerd worden voorzien te zijn van een satelliet navigatiesysteem (“gps”).
•
De vervoerder dient te beschikken over een vergunning volgens art. 10 van Vo 1/2005/EG (transport tussen
65 km en 8 uur, kort transport) of art. 11 van deze verordening (transport langer dan 8 uur, lang transport).
Zie ook de instructie “Vergunning voor vervoerders van gewervelde dieren (WLZEV-008)” en “Model vergunning vervoerders vlgs art.10 (WLZEV-009)” en “Model vergunning vervoerders vlgs art. 11 (WLZEV-010)”.
Een kopie van deze vergunning dient bij de export getoond te kunnen worden. Buitenlandse vergunningen
moeten tevens in de Engelse taal zijn opgesteld.
•
De chauffeur en/of verzorger bij transporten langer dan 65 km dienen in bezit te zijn van een origineel getuigschrift van vakbekwaamheid, in NL uitgegeven door CCV-Het Examenhuis. Buitenlandse getuigschriften
moeten tevens in de Engelse taal zijn opgesteld.
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C klinische keuring
Alle dieren worden tijdens het inladen door de officiële 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. Drachtige schapen of geiten waarbij de draagtijd reeds voor 90% of meer gevorderd is (groter
of gelijk aan 130 dagen) mogen niet meer vervoerd worden! Houdt hierbij ook rekening met de lengte van het
transport. Tijdens de fysieke uitvoering van deze werkzaamheden moet de officiële dierenarts in voldoende mate
logistieke ondersteuning, afkomstig vanaf het verzamelcentrum of vanaf de boerderij ontvangen.
Alle te exporteren dieren moeten voorzien zijn van de voorgeschreven officiële merken. Het gebruik van slachtmerken op de verzamelcentra is sinds van 1 juli 2010 volledig verboden.
Dieren van Nederlandse herkomst met conventionele merken mogen niet meer op export vanaf een verzamelcentrum waar een tweede verzamelslag plaatsvindt. Deze dieren mogen dus uitsluitend afgevoerd worden naar slachterijen binnen Nederland. Dit is in het kwaliteitssysteem zo geregeld in verband met de steeds grotere kans in het proces op lees- en schrijffouten.
Tevens wordt bij de keuring gelet op de aantallen dieren en het naleven van de beladingnormen.
Mogelijke officiële merken in Nederland vanaf 1 januari 2010
Conventioneel gemerkte schapen en geiten (geboren na 9 juli 2005):
•
twee conventionele gele oormerken
•
een conventioneel oormerk en een tatoeage; dieren die op deze manier gemerkt zijn mogen niet op export
Schapen en geiten die nà 1 januari 2010 geboren zijn mogen niet meer conventioneel gemerkt worden. Dergelijke
dieren moeten altijd een elektronische merking krijgen. Een conventioneel merk bevat altijd de letters NL, gevolgd
door het UBN van het (geboorte)bedrijf van het dier en daaronder een uniek volgnummer.
Elektronisch gemerkte schapen en geiten:
•
één groen conventioneel oormerk en één groen elektronisch oormerk
•
één grijs conventioneel oormerk en één elektronisch merk zijnde een maagbolus
•
één groen elektronisch oormerk en één tatoeage; dieren die op deze manier gemerkt zijn mogen niet op
export
•
één elektronisch merk zijnde een maagbolus en één tatoeage; dieren die op deze manier gemerkt zijn mogen niet op export
•
één tijdelijk rood merk al dan niet elektronisch en een ander toegestaan merk; dieren met een dergelijk tijdelijk merk moeten rechtstreeks of via een verzamelcentrum afgevoerd worden naar een slachthuis binnen
Nederland
Er zijn nog meer mogelijkheden voor elektronische merking in de Regeling identificatie en registratie van dieren
opgenomen, maar hiervan zijn nog geen modellen goedgekeurd door EL&I. Voor de helderheid van de instructie
zijn deze mogelijkheden dan ook nog niet vermeld.
Dieren die geboren zijn vóór 1 januari 2010 en conventioneel gemerkt zijn, mogen op een veehouderijbedrijf omgemerkt worden met elektronische merken.
De elektronisch transponder in een elektronisch merk in Nederland bevat de code 528 gevolgd door een individuele
code van 12 cijfers. Het elektronische oormerk en het conventionele oormerk bevatten de letters NL, gevolgd door
een individuele code van 12 cijfers (dezelfde als die van de transponder).
Let op: het UBN is dus niet meer meegenomen in de officiële elektronische merking!
NB: Op een verzamelcentrum mogen schapen en geiten niet meer van een vervangend merk of een tijdelijk merk
voorzien worden. Ook ommerken (conventionele merken vervangen door elektronische merken) is niet mogelijk
op verzamelcentra.
D certificering
Op het gezondheidscertificaat wordt ter identificatie van de dieren alle volledige officiële I&R- merken van de dieren
vermeld. Dat betekent voor conventioneel gemerkte Nederlandse dieren NL + UBN + unieke volgnummer en voor
elektronisch gemerkte dieren NL (of 528) + het 12-cijferige unieke volgnummer.
Verder worden ras, geslacht en leeftijd bij de identificatie vermeld.
Per vervoerseenheid kan er maximaal voor één bestemming worden gecertificeerd.
Indien er op een verzamelcentrum sprake is van aanvoer van dieren van een verzamelcentrum of een erkende handelsstal uit een andere lidstaat (een 2e verzamelslag) of van een veehouderij uit een andere lidstaat, dan wordt bij
het exportcertificaat, als bijlage, een kopie van het gezondheidscertificaat waarmee de dieren zijn aangevoerd toegevoegd.
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Indien er op een verzamelcentrum sprake is van afvoer van slachtdieren naar een verzamelcentrum in een andere
lidstaat, dan mag er op het verzamelcentrum geen aanvoer plaatsgevonden hebben uit een andere lidstaat. Ook
mogen er geen twee verzamelslagen binnen Nederland plaatsvinden bij afvoer van slachtdieren naar een verzamelcentrum in een andere lidstaat.
Bij de certificering dient erop gelet te worden dat de schapen/geiten bij de afgifte van het (laatste) certificaat naar
de definitieve eindbestemming (slachthuis) niet langer dan 6 dagen buiten het bedrijf van oorsprong mogen hebben
verbleven. Hiertoe worden bloktijden en (indien van toepassing) de aanvangsdatum van de reis op een buitenlands
certificaat gecontroleerd. Voor het vervoer van de schapen/geiten van het primaire bedrijf in Nederland naar een
verzamelcentrum wordt 1 dag gerekend. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat indien een schapen- en geitenverzamelcentrum de maximale bloktijd van 5 dagen (120 uur) gebruikt, de dieren alleen nog naar een slachthuis in
binnen- of buitenland kunnen worden vervoerd en niet meer naar ander verzamelcentrum in het buitenland.
In het kader van Bluetongue zullen altijd extra verklaringen aan de intraverkeercertificaten toegevoegd moeten
worden. Afhankelijk van de bestemming van de schapen/geiten en de uitgevoerde onderzoeken kunnen deze verklaringen wisselen. Zie hiervoor instructie BT-07 (herkauwers). De extra verklaringen kunnen via het regiokantoor op
een bijlage certificaat verkregen worden indien er niet elektronisch gecertificeerd wordt.
Bij export van fokschapen of fokgeiten naar lidstaten met een goedgekeurd nationaal scrapiebestrijdingsprogramma
dient op het desbetreffende certificaat onder punt 10.1 aangegeven te worden dat de dieren voldoen aan de aanvullende garanties van Verordening (EG) nr. 546/2006.
Indien een journaal nodig is, vult de dierenarts, na inhoudelijke controle en controle op volledigheid, vak 9 en 11
van afdeling 2 van het journaal in. Zie voor meer informatie betreffende het journaal de “algemene instructie voor
vervoer en journaal (WLZVL019)”.
Ten behoeve van het noteren van de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel na lossing in een derde land of
een risicoland (een lidstaat waar een uitbraak van een voor vee besmettelijke dierziekte is vastgesteld) en het uitvoeren van een tweede reiniging en ontsmetting na terugkeer in Nederland uit een dergelijk land, dient de exploitant of exporteur een R&O-formulier op te stellen waarop het certificaat nummer of het Traces intra nummer vermeld staat. De “oude” R&O formulieren kunnen, indien nog aanwezig, ook gebruikt worden
Na afloop van de certificeringwerkzaamheden zorgt de officiële dierenarts, ten behoeve van de dossiervorming en
de Tracesmelding, dat alle relevante documenten op het regiokantoor worden aangeleverd. Ter controle op de
volledigheid van het uitgevoerde certificeringsproces wordt het keuringsrapport “Handelsverkeer schapen en
geiten” ingevuld en aan het dossier toegevoegd (zie bijlage 6).
De gegevens van de steekproefcontrole op verzamelcentra worden, zoals reeds eerder vermeld, aangeleverd bij de
nVWA te Utrecht.
Het handhavingsprotocol (bijlage 4) dient als leidraad voor het nemen van beslissingen als er tijdens het certificeringproces omissies worden aangetroffen. Indien geen gezondheidscertificaat wordt afgegeven dient dit te worden
vastgelegd op het formulier “Besluit inhoudende weigering afgifte exportcertificaat” in bijlage 5 bij deze instructie.
Het formulier wordt door de officiële dierenarts volledig ingevuld en ondertekend en dient te worden achtergelaten bij de aanvrager. Een doorslag van het formulier is voor de nVWA (exportdossier).
Ten behoeve van de opbouw van bedrijfsdossiers worden alle omissies en daarop volgende acties altijd centraal
gerapporteerd. Rapportages van zowel afwijkingen in het kader van de transportverordening (met name vervoerders), als van afwijkingen in het kader van de Regeling preventie (met name verzamelcentra) vinden plaats bij het
Interventiebureau Dier te Zwolle. Zie ook de inleiding van bijlage 4.
4.2.4 Archivering
Binnen de nVWA worden alle relevante bescheiden als één dossier gearchiveerd:
•
aanvraagformulier blokperiode;
•
aanvraagformulier voor export (met vermelding van het Traces-intranummer indien rechtstreeks in Traces gecertificeerd is);
•
kopieën gezondheidscertificaat (indien niet rechtstreeks in Traces gecertificeerd), journaals etc.;
•
aanvullende documenten en laboratoriumuitslagen;
•
kopie besluit weigering exportcertificaat;
•
keuringsrapport.

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE

Pagina 9 van 36

Instructie aan en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij
SGIU-001
27 december 2011
Versie: 1.1.9

5

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
•
•

•

•

•
•

6

De aanbieder is verantwoordelijk voor het schriftelijk indienen van een melding voor een blokperiode t.b.v
een verzamelslag en voor het verzoek tot exportcertificering bij de nVWA.
De exploitant is op basis van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s verantwoordelijk voor de volledige bedrijfsvoering op het verzamelcentrum tot
het moment waarop de dieren het verzamelcentrum hebben verlaten. In sommige gevallen is de exploitant
tevens exporteur. In dat geval draagt hij uiteraard de volledige verantwoordelijkheid tot het moment waarop de schapen en/of geiten op het adres van bestemming zijn afgeleverd.
De exporteur is verantwoordelijk voor de aanlevering van alle voor de export relevante informatie. Verder
is hij op basis van de Regeling handel levende dieren en levende producten door de minister erkend en
opgenomen in het register “handelaren levend vee” (register is gebaseerd op art. 2.62, eerst lid). Indien de
certificering vanaf de boerderij plaatsvindt, draagt de exporteur de volledige 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 het transport van de
dieren (m.n. dierenwelzijn en journaal). Hij maakt gebruik van chauffeurs of verzorgers met een aantoonbaar bewijs van opleiding betreffende de omgang met dieren (CCV Het Examenhuis) en hij is in het bezit
van een vergunning volgens V0 1/2005 en, indien van toepassing, voor een certificaat van goedkeuring van
het gebruikte veevervoermiddel. Verder is hij verantwoordelijk voor de naleving van de R&O voorschriften
en de welzijnsvoorschriften.
De aangewezen nVWA medewerker is verantwoordelijk voor de controles van de aangeleverde documenten, verlening van de schriftelijke toestemming voor de aangevraagde blokperiodes en de planning van de
certificeringswerkzaamheden.
De officiële dierenarts is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht op de gang van zaken op
het verzamelcentrum tijdens de blokperiode. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de
klinische keuring en welzijnscontroles van de dieren op zowel de boerderij als op het verzamelcentrum en
de afgifte van de gezondheidscertificaten. De benodigde tijd bij de uitvoering van deze werkzaamheden
door de dierenarts zijn volledig afhankelijk van zijn bevindingen. Bij uitloop van de werkzaamheden wordt
zonodig contact met de planning opgenomen.

TOELICHTING

In juni 2007 is de TSE verordening 999/2001 gewijzigd t.a.v. de voorwaarden voor de intracommunautaire handel in
levende dieren sperma en embryo’s.
Dit heeft tot gevolg gehad dat de bedrijven die niet dubbel ARR dieren willen of kunnen exporteren aan bepaalde
aanvullende voorwaarden moeten voldoen tav scrapie. Vanaf januari 2011 kan genonderzoek op dubbel ARR naast
de GD ook via de NSFO (Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie) plaatsvinden.
Overigens kan sinds januari 2011 ook een zwoegervrij verklaring via het zwoegervrij programma van de NSFO verkregen worden. Voorheen was dit alleen mogelijk bij deelname aan het zwoegervrij programma van de GD.
Het scrapiebewakingprogramma (het zogenaamde koppenonderzoek) wat januari 2008 werd gestopt, is inmiddels
weer beperkt opgestart door de GD. Bedrijven die 3 jaar hebben meegedaan aan dit programma (waarbij de periode
van voor de stop ook meegerekend wordt) kunnen nu weer in aanmerking komen voor een scrapie-onverdacht verklaring van de GD ( deze optie is met name van toepassing voor geiten).
Op basis van Verordening (EG) nr. 546/2006 zullen bedrijven die fokschapen of fokgeiten willen exporteren naar
lidstaten met een goedgekeurd nationaal scrapiebestrijdingsprogramma moeten kunnen aantonen dat zij reeds gedurende 7 jaar aan bepaalde aanvullende voorwaarden voldoen tav scrapie. In de huidige versie van deze instructie
is dit verwerkt.
Op 1 januari 2009 is de herziene Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en
zoönosen en TSE’s in werking getreden.
Met de inwerkingtreding van deze herziene regeling is vanaf 1 juli 2009 een tweede verzamelslag voor schapen
alleen nog maar mogelijk zijn indien er een goedgekeurd kwaliteitssysteem aanwezig is.
Het kwaliteitssysteeem Preventie Dierziekten van KCV, en de module tweede verzamelslag binnen Nederland van
slachtschapen en slachtgeiten, werden op 12 oktober 2009 goedgekeurd. Deze kwaliteitsystemen werden op 15 januari 2011 vervangen door QLL (Quality System Livestock Logistics). Dit nieuwe systeem is per 15 januari werkzaam
en vervangt alle bestaande kwaliteitsystemen. Met andere weoorden: vanaf 1juli 2011 hebben we nog maar met één
kwaliteitssysteem te maken, zowel voor welzijn (transportverordening) als preventie (meerdere verzamelslagen,
weiderunderen en lossen op meerdere adressen) namelijk QLL. Dat betekent dus dat een aanvraag voor een 2e verzamelslag alleen kan worden gehonoreerd bij aantoonbare deelname aan QLL van alle relevante partijen (verzamelcentra en vervoerders).
Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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Met ingang van 1 januari 2010 is de Regeling identificatie en registratie van dieren voor schapen en geiten gewijzigd
en met ingang van 1 juli 2010 zijn een aantal overgangsmaatregelen in de regeling identificatie en registratie ook
beëindigd. Kort samengevat houden alle ontstane wijzigingen nu het volgende in:
•
Alle lammeren geboren vanaf 1 januari 2010 moeten elektronisch gemerkt worden.
•
Alle dieren moeten door de houders van primaire bedrijven (ook hobbyhouders) uiterlijk 1 juli 2010 individueel aangemeld zijn bij de centrale I&R-databank van Dienst Regelingen. Ook de dieren die vóór 1 januari
2010 geboren zijn.
•
Op primaire bedrijven mogen conventioneel gemerkte dieren (geboren vóór 1 januari 2010) omgemerkt
worden met elektronische merken.
•
Indien een geit of een schaap een merk verloren heeft kan er een tijdelijk rood merk ingebracht worden
(conventioneel als een conventioneel merk verloren is, elektronisch als een elektronisch merk verloren is)
waarmee afvoer naar een slachthuis binnen Nederland plaats kan vinden. Dit rode merk heeft een andere
identificatiecode dan het nog aanwezige merk.
•
Op een verzamelcentrum mogen, i.t.t. primaire bedrijven, geen merken meer aangebracht worden (vervangende merken of tijdelijke merken) of omgemerkt worden.
•
Een papieren bedrijfsregister is niet meer verplicht, de centrale databank fungeert na 1 juli 20101 als bedrijfsregister; de oude papieren bedrijfsregisters dienen nog 3 jaar bewaard te worden.
•
De termijn voor een aanvoermelding op een bedrijf of een afvoermelding van een bedrijf bedraagt 7 dagen.
•
Bij gebruik van een I&R-vervoersdocument bij afvoer van een bedrijf moeten zowel elektronisch als conventioneel gemerkte dieren individueel op dit document vermeld worden.
•
In plaats van een I&R-vervoersdocument kan bij afvoer van een bedrijf ook gebruik gemaakt worden van de
opslag van alle op het vervoersdocument verplichte gegevens op een reader. De gegevens van de conventionele merken moeten dan handmatig ingebracht zijn. De reader moet bij het transport aanwezig zijn.
•
In plaats van een I&R-vervoersdocument kan bij afvoer van een bedrijf ook reeds een elektronische afmelding van alle af te voeren dieren in de centrale databank plaatsgevonden hebben vóórdat deze dieren van
het bedrijf afgevoerd zijn. Er hoeft dan geen reader bij het transport aanwezig te zijn.
•
Het gebruik van slachtmerken op verzamelcentra is per 1 juli 2010 verboden .
De bedrijfsprotocollen van de verzamelcentra dienen op de (vernieuwde) werkwijze van de diverse kwaliteitssystemen aangepast te zijn en wijzigingen van de bedrijfsprotocollen dienen door de nVWA goedgekeurd te zijn.

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE

Pagina 11 van 36

Instructie aan en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij
SGIU-001
27 december 2011
Versie: 1.1.9
BIJLAGE 1
EIGENAARSVERKLARING voor te exporteren fokschapen
Ondergetekende,
naam : ......................................................………………………………………………………........................................................................
adres: ..........................................................………………………………………………………......................................................................
postcode en woonplaats : .................................……………………………………………………................................................................
UBN : .........................................................................……………………………………………………….......................................................
verklaart hierbij alle sinds 1 januari 2008 op het bedrijf gestorven of gedode dieren ouder van 18 maanden te hebben laten onderzoeken op scrapie bij het CVI of de GD (*) en verklaart dat de dieren met individueel I&R-nummer:
.................………………………..…................................................……………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................…………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zijn verworven op een bedrijf en slechts in contact zijn geweest met dieren van een
bedrijf waar de volgende ziekten niet klinisch zijn vastgesteld:
•
•
•
•
•

in de laatste 6 maanden besmettelijke agalactie;
in de laatste 12 maanden paratuberculose of kaasachtige lymfadenitis;
in de laatste 12 maanden Brucella ovis;
in de laatste 36 maanden longadenomatose
in de laatste 3 jaar / 7 jaar (*) scrapie

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ............................................... op.................

Handtekening: …………………………………………………………………….

DIERENARTSVERKLARING
Ondergetekende, ................................................., practicus op het bovengenoemde bedrijf,
verklaart hierbij dat de bovengenoemde dieren zijn verworven op een bedrijf en zijn slechts in contact geweest met
dieren van een bedrijf waar de volgende ziekten niet klinisch zijn vastgesteld:
•
•
•
•
•

in de laatste 6 maanden besmettelijke agalactie;
in de laatste 12 maanden paratuberculose of kaasachtige lymfadenitis;
in de laatste 12 maanden Brucella ovis;
in de laatste 36 maanden longadenomatose.
in de laatste 3 jaar / 7 jaar (*) scrapie

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ............................................... op.................

Handtekening: …………………………………………………………
(*)

Doorhalen indien niet van toepassing

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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BIJLAGE 2
EIGENAARSVERKLARING voor te exporteren fokgeiten
Ondergetekende,
naam : ................................………………………………………………………..............................................................................…..............
adres: .............................………………………………………………………...................................................................................................
postcode en woonplaats : ......................................……………………………………………………...........................................................
UBN : .....................................................................………………………………………………………...........................................................
verklaart hierbij alle sinds 1 januari 2008 op het bedrijf gestorven of gedode dieren ouder van 18 maanden te hebben laten onderzoeken op scrapie bij het CVI of de GD (*) en verklaart dat de dieren met individueel I&R-nummer:
.............................................................................…………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
zijn verworven op een bedrijf en slechts in contact zijn geweest met dieren van een
bedrijf waar de volgende ziekten niet klinisch zijn vastgesteld:
•
•
•
•
•
•

in de laatste 6 maanden besmettelijke agalactie;
in de laatste 12 maanden paratuberculose of kaasachtige lymfadenitis;
in de laatste 12 maanden Brucella ovis;
in de laatste 36 maanden longadenomatose;
in de laatste 36 maanden caprine artritis-encephalitis.
in de laatste 3 jaar / 7 jaar (*) scrapie

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ............................................... op.................
Handtekening ……………………………………………………………………..
DIERENARTSVERKLARING
Ondergetekende, ................................................., practicus op het bovengenoemde bedrijf,
verklaart hierbij dat bovengenoemde dieren zijn verworven op een bedrijf en slechts in contact zijn geweest met
dieren van een bedrijf waar de volgende ziekten niet klinisch zijn vastgesteld:
•
•
•
•
•

in de laatste 6 maanden besmettelijke agalactie;
in de laatste 12 maanden paratuberculose of kaasachtige lymfadenitis;
in de laatste 12 maanden Brucella ovis;
in de laatste 36 maanden longadenomatose
in de laatste 3 jaar / 7 jaar (*) scrapie

De verklaringen ten aanzien van CAE behoeven niet te worden gegeven als een CAE-vrij verklaring van de GD kan
worden overgelegd.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ............................................... op.................

Handtekening……………………………………………………………….
(*)

Doorhalen indien niet van toepassing

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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BIJLAGE 3
LIDSTATEN DIE EEN GOEDGEKEURD NATIONAAL SCRAPIEBESTRIJDINGSPROGRAMMA BEZITTEN:
Denemarken
Finland
Oostenrijk
Zweden

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE

Pagina 14 van 36

Instructie aan en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij
SGIU-001
27 december 2011
Versie: 1.1.9

BIJLAGE 4

PROTOCOL T.B.V. DE HANDHAVING DOOR DE VWA BIJ OMISSIES EXPORTCERTIFICERING EN CONTROLES SCHAPEN EN GEITEN
Algemene maatregelen:
De export kan alleen plaatsvinden indien de DOM-(Document/Overeenstemming/Materiaal)-controle volledig in orde is.
Bij omissies kan er niet gecertificeerd worden. Indien er niet voldoende faciliteiten worden geboden kan de certificering eveneens gestopt 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.
Alle handhavingacties worden gerapporteerd in het bedrijfsdossier (verzamelcentrum). In sommige gevallen zijn er bij de te nemen maatregelen bij geconstateerde
omissies keuzes mogelijk. Deze keuzes worden dan door het bedrijfsleven gemaakt. Bij vertrek van een bedrijf zonder dat certificering plaats heeft gevonden wordt een
briefje achtergelaten met de reden hiervan (zie bijlage 5).
Indien bij controle buiten de blokperiode en/of halfjaarlijkse audits onregelmatigheden geconstateerd worden, kan de controlefrequentie opgevoerd worden.
Onderstaande tabel geeft primair de directe acties aan bij geconstateerde omissies. Alle omissies en daaropvolgende acties worden altijd gerapporteerd. Zo wordt
een bedrijfsdossier opgebouwd. Voor wat betreft afwijkingen van de transportverordening (met name vervoerders) vindt rapportage plaats bij het Interventiebureau
Dier te Zwolle en deze rapportage kan leiden tot een heel scala van maatregelen, van schriftelijke waarschuwing tot last onder dwangsom (LOD) en schorsing of intrekking van de erkenning (specifiek interventiebeleid). Ook bij afwijkingen op het gebied van preventie (met name verzamelcentra) vindt rapportage plaats bij het Interventiebureau Dier te Zwolle(*) en ook deze rapportage in het kader van het specifieke interventiebeleid heeft een heel scala van specifieke maatregelen tot gevolg. Naast schorsing en intrekking van de erkenning kunnen ook hier schriftelijke waarschuwingen gegeven worden en kan een last onder dwangsom opgelegd worden.
Recentelijk kan ook gebruik gemaakt worden van bestuurlijke boetes.
(*) link intranet: werkwijzer -> Tpb voorschriften VWA -> export levende dieren levende producten voorschriften VWA-> intranetvoorschriften mbt levende dieren->
melden overtredingen Regeling preventie dierziekten (in de gebruikershandleiding hierbij is ook het precieze verzendadres vermeld)
Specifieke maatregelen:

Aanvraag blok

Aard van de omissie

Wettelijke basis

Constatering bij

Maatregel

geen blok aangevraagd, maar
wel schapen of geiten aanwezig
op VC

artikel 41 van de Regeling Preventie, bestrijding en monitoring
van besmettelijke dierziekten,
zoönosen en TSE’s (vanaf hier
Regeling PBM genoemd)

bezoek bedrijf buiten
blokperiode (bijv. bij halfjaarlijkse audit of een onaangekondigde controle)

Dossieropbouw door team nVWA voor uiteindelijk intrekkingprocedure van de erkenning van het verzamelcentrum (zie artikel 25
van de Regeling PBM): specifieke interventiebeleid.
Dossieropbouw vindt eveneens bij alle navolgende omissies
plaats.
Directe maatregel: afvoer binnenlands slachthuis.

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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Documentencontrole overschrijding van de aangevraagde bloktijd

artikel 1, eerste lid, onderdeel y
en artikel 41, en artikel 25 van de
Regeling PBM

D-contole

Dossieropbouw door team nVWA voor eventuele intrekkingprocedure van de erkenning van het betreffende verzamelcentrum.

de maximale tijd van 6 dagen
voor afgifte laatste certificaat is
verstreken (VC schaap en geit)

artikel 41 van de regeling PBM

D-controle

De officiële dierenarts schakelt de teamleider nVWA in.

I&R-aanvoergegevens (inslagregister in I&R-databank) op VC
van geblokkeerd UBN

artikel 24 lid 2 van de Regeling
PBM

De exportwerkzaamheden op het VC worden gestaakt en alle
aanwezige dieren worden afgevoerd naar een binnenlands slachthuis.

artikel 7.3 onder a van de Regeling handel levende dieren en
levende produkten
D-controle

de artikelen 22, eerste lid, en 25
van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren in samenhang
met het Besluit vervoer van en
naar besmette of van besmetting
verdachte gebouwen en terreinen
I&R-aanvoergegevens (inslagregister in I&R-databank) van een
ander VC bij een eerste verzamelblok of aanvoer uit het buitenland bij een eerste verzamelblok

artikel 47 van de Regeling PBM

aanvoer op 2e VC van een VC of
door een vervoerder die niet
opgenomen is in het kwaliteitssysteem QLL

artikel 47 lid 2 van de Regeling
PBM

veterinair document van 1e VC
naar 2e VC ontbreekt

artikel 47, tweede en derde lid,
van de Regeling PBM

De officiële dierenarts schakelt de betrokken teamleiders van de
nVWA en, de afdeling VIC in.
De werkzaamheden op het VC worden volledig stilgelegd
en eventuele maatregelen worden aangestuurd door afdeling VIC

D-controle

De officiële dierenarts schakelt de teamleider nVWA in.
De exportwerkzaamheden op het VC worden gestaakt en alle
aanwezige dieren worden afgevoerd naar een binnenlands slachthuis.

D-controle

De officiële dierenarts schakelt de teamleider nVWA in.
De exportwerkzaamheden op het VC worden gestaakt en alle
aanwezige dieren worden afgevoerd naar een binnenlands slachthuis.

D-controle

De officiële dierenarts schakelt de teamleider nVWA in.
De exportwerkzaamheden op het VC worden gestaakt en alle
aanwezige dieren worden afgevoerd naar een binnenlands slachthuis.

geen medewerking of facilitering op VC bij uitvoering van de
controle- en certificeringswerkzaamheden van dierenarts

werkafspraken mbt het door de
Minister goedgekeurde kwaliteitssysteemQLL

D-controle

De exportwerkzaamheden op het VC worden gestaakt totdat de
officiële dierenarts de noodzakelijke medewerking krijgt.

Regeling handel levende dieren
en levende produkten art. 2.5,
2.6, 2.17 , 2.18 en 2.19

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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I&R-vervoersdocument niet juist
of niet volledig ingevuld, of de
I&R-aanvoergegevens in de
databank of in de reader zijn
niet juist of volledig (inslagregister VC)

Regeling identificatie en registratie van dieren, artikel 38b

de verklaring mbt de 21 dagen
verblijfstijd op het herkomstbedrijf, 21 dagen geen aanvoer
van schapen en geiten op het
herkomstbedrijf en 30 dagen
geen aanvoer van evenhoevigen uit derde landen op het
herkomstbedrijf is niet los aangeleverd of vermeld op het I&Rvervoersdocument of blijkt
onjuist te zijn (VC)

Regeling identificatie en registratie van dieren, artikel 38b

bedrijfsregister (op papier en/of
centrale databank) is niet inzichtelijk of voldoet niet (boerderij)

artikel 7.3 van de Regeling handel levende dieren en levende
producten

21/30 dagen geen aanvoer herkomstbedrijf en/of 21/30 dagen
verblijfstijd (let op de meldtermijn van 7 dagen, waardoor
men dieren kan vinden die nog
niet in de databank ingevoerd
zijn)

D-controle

Indien geen herstel mogelijk is inschakeling teamleider nVWA en:
- afvoer binnenlands slachthuis
of
- destructie (indien herkomst dieren niet inzichtelijk)
D-controle

De waaghouder/exploitant heeft de mogelijkheid tot herstel van
verzuim. Tot aan die tijd wordt de exportcertificering gestaakt.
Indien geen herstel mogelijk is schakelt de officiële dierenarts de
teamleider nVWA in en vindt afvoer van alle aanwezige dieren
naar een binnenlands slachthuis plaats

artikel 47 van de Regeling PBM
(in geval van ontbreken eigen
verklaring herkomstbedrijf)

D-controle

De veehouder heeft de mogelijkheid tot herstel van verzuim.
Indien geen herstel mogelijk is:
geen exportcertificering

artikel 38d en 38e van de regeling identificatie en registratie
van dieren

De officiële dierenarts doet, naast rapportage bij het Interventiebureau Dier te Zwolle, melding aan de controlevakspecialisten
nVWA (oud AID) of de pilotteams voor een bedrijfscontrole.

aanvullende gezondheidsverklaringen, incl alle extra scrapie
vereisten, niet aanwezig (fokdieren, boerderij)

artikel 7.3 van de Regeling handel levende dieren en levende
producten

D-controle

uitslag bloedonderzoek fokrammen (Brucella ovis) niet
aanwezig (boerderij)

artikel 7.3 van de Regeling handel levende dieren en levende
producten

D-controle

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE

De waaghouder/exploitant heeft de mogelijkheid tot herstel van
verzuim. Tot aan die tijd wordt de exportcertificering gestaakt.

De veehouder heeft de mogelijkheid tot herstel van verzuim.
Indien geen herstel mogelijk is:
geen exportcertificering als fokdier
De veehouder heeft de mogelijkheid tot herstel van verzuim.
Indien geen herstel mogelijk is:
geen exportcertificering als fokdier
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Documenten of bloeduitslagen
of vaccinatieverklaringen of
inseminatie- dan wel isolatiegegevens niet correct voor de
status van de bestemming of
geen 30 dagen BT-vrij bedrijfsverklaring aanwezig (bluetongue).

Verordening 1266/2007/EG (BT)

journaal (bij reizen langer dan 8
uur), en/of reservering voor
controlepost (bij reizen langer
dan 19 uur inclusief 1 uur rusttijd voor dieren jonger dan 3
maanden of bij reizen langer
dan 29 uur, inclusief 1 uur rusttijd voor oudere dieren), en/of
bootreservering ontbreekt of
niet correct of onvolledig ingevuld

artikel 9 van Regeling dierenvervoer 2007

D-controle

Indien geen herstel mogelijk is:
- geen exportcertificering (boerderij)
of
- afvoer naar een andere bestemming die wel mogelijk is
of
- afvoer binnenlands slachthuis (VC)

Regeling tijdelijke maatregelen
dierziekten artikel 3.1 tot en met
3.6, artikel 3.2.1, lid 2, artikel
3.2.2 lid 3 en artikel 3.2.3

D-controle

De waaghouder (exploitant)/exporteur heeft de mogelijkheid tot
herstel verzuim. Hij zorgt ervoor dat de transporteur alsnog een
volledig ingevuld journaal en indien nodig een controlepostreservering en/of bootreservering* overlegt aan de officiële dierenarts.
Tot die tijd worden de keuringswerkzaamheden gestaakt.
Indien geen herstel:
- de dieren worden afgevoerd naar een andere
bestemming met een kortere reistijd dan 8 uur (bij
ontbreken journaal)
of
- de dieren worden afgevoerd naar een andere
bestemming met een kortere reistijd dan 29 uur (bij
ontbreken controlepostreservering en/of bootreservering)
of
- afvoer binnenlands slachthuis (VC)
of
bij de boerderij vindt geen exportcertificering plaats

NB1: let op de omgang met de
reistijd bij roro bootreizen!!!
NB2: let op de aanwezigheid
van een reserveringsdatum bij
boot- en of controlepostreserveringen (bij bootreserveringen
ook een reserveringstijd)

documenten niet correct voor
de eisen van het land van bestemming (3e-landen)

De veehouder heeft de mogelijkheid tot herstel van verzuim.

*voor RoRo-schepen zie ook instructie wlzvl019
NB: Op veeboten worden de dieren afgeladen en geldt de reistijd
als rusttijd
artikel 79 van de Gezondheid- en D-controle
welzijnswet voor dieren (GWWD)

De waaghouder(exploitant)/exporteur heeft de mogelijkheid tot
herstel verzuim.
Indien geen herstel:
- de bestemming van de dieren wijzigen
of
- bij een VC afvoer naar een binnenlands slachthuis
of
- bij de boerderij vindt geen exportcertificering plaats

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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personeel verzamelcentrum
bezit geen bewijs van opleiding
(certificaat NBW of getuigschrift
van vakbekwaamheid CCV-Het
Examenhuis)

artikel 9 van de Regeling dierenvervoer 2007

D-controle

artikel 9, lid 2, onderdeel a en
artikel 17 lid 1 van Vo 1/2005/EG

De waaghouder (exploitant) heeft de mogelijkheid tot herstel
verzuim: alsnog overleggen van de bewijzen van opleiding van het
personeel dat met de dieren omgaat of het inzetten van ander
personeel met de juiste papieren.
Indien geen herstel mogelijk is worden de exportwerkzaamheden
opgeschort tot er bekwaam personeel met bewijzen van opleiding
voorhanden is.

Overeenstemmingscontrole

er zijn schapen of geiten aanwezig op het VC waarvoor geen
aanvoergegevens aanwezig zijn

artikel 24, lid 2 en artikel 24, lid
1, onderdeel e, van de Regeling
PBM

O-controle

Regeling identificatie en registratie van dieren, artikel 38b, 38c lid
2, 38d lid 3 en lid 4 en artikel 39
er zijn schapen of geiten aanwezig op het veehouderijbedrijf
waarvoor geen aanvoergegevens bekend zijn

Regeling identificatie en registratie van dieren, artikel 38b, 38c lid
2 en 38d lid 3 en lid 4

Indien geen herstel mogelijk is:
- afvoer naar een binnenlands slachthuis plaats van de dieren
waarvan geen gegevens in het inslagregister aanwezig zijn
- destructie (herkomst niet te bepalen)
O-controle

De exporteur heeft de mogelijkheid tot herstel van verzuim.
Indien er geen herstel mogelijk is, worden de werkzaamheden
gestaakt en wordt de nVWA teamleider ingeschakeld.

NB: let op de 7 dagen meldtermijn (maar dan klopt wsch de
2x 21 dagen en 30 dagen regel
niet meer)
de conventionele identificatiemerken zijn niet in overeenstemming met de (elektronische) aanvoergegevens (VC) of
met het elektronische bedrijfsregister (veehouderij)

De waaghouder(exploitant) heeft de mogelijkheid tot herstel verzuim: correctie van aanvoergegevens door veehouder van het
bedrijf van herkomst.

De officiële dierenarts doet, naast rapportage bij het Interventiebureau Dier te Zwolle, melding aan de controlevakspecialisten
nVWA (oud AID) of de pilotteams voor een bedrijfscontrole.
Regeling identificatie en registra- O-controle
tie van dieren, artikel 38b, 38d lid
3 lid 4 en lid 6

De waaghouder/exploitant of exporteur (veehouder) heeft de
mogelijkheid tot herstel van verzuim.
Indien geen herstel mogelijk is:
- geen export (veehouderij)
- afvoer naar een binnenlands slachthuis of destructie (VC)

NB: kans op schrijffouten bij
conventionele merken
gegevens databank zijn niet in
overeenstemming met de aangeboden dieren (boerderij)

Regeling identificatie en registratie van dieren, artikel 38c, artikel
38d, artikel 38e en artikel 38h

O-controle

De veehouder heeft de mogelijkheid tot herstel van verzuim.
Indien geen herstel mogelijk is vindt geen exportceertificering
plaats.
De officiële dierenarts doet, naast rapportage bij het Interventiebureau te Zwolle, melding aan de controlevakspecialisten nVWA
(oud AID) of de pilotteams voor een bedrijfscontrole.

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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M controle

de dieren zijn klinisch niet gezond

M-controle
artikel 58 en 59 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Bij vermoeden van een ernstige besmettelijke dierziekte wordt
door de certificerende ambtenaar de afdeling VIC ingeschakeld en
wordt de teamleider nVWA ingelicht.
Alle activiteiten op VC of boerderij worden stilgelegd.

bijlage I, Hst. I van
Vo 1/2005/EG

Bij licht zieke of licht gewonde schapen of geiten is binnenlands
vervoer toegestaan tenzij het vervoer onnodig lijden tot gevolg
heeft.
Meer dan licht zieke schapen of geiten dienen ter plekke gedood
en ter destructie bestemd te worden (verzamelcentrum).
De mogelijkheid bestaat om meer dan licht gewonde dieren dood
af te voeren naar een slachtplaats met dierenartsverklaring van
practicus na doden en verbloeden. Dit kan alleen met overigens
gezonde dieren (botbreuken etc.), die dus geen systemische afwijkingen vertonen. Zieke dieren kunnen niet meer geslacht worden.
Indien de dieren al meer dan licht ziek of licht gewond zijn aangevoerd op het VC dan moet de officiële dierenarts conform het
specifieke interventiebeleid de betreffende vervoerder rapporteren bij het Interventiebureau Dier te Zwolle.
ontbreken van officiële I&Rmerken

artikel 24, lid 1, onderdeel e van
de Regeling PBM

M-controle

Op een VC worden volledig ongemerkte schapen of geiten ter
destructie bestemd. Dieren die slechts 1 merk bevatten kunnen
eventueel nog naar een binnenlands slachthuis afgevoerd worden.

artikel 12e lid 1, artikel 39, artikel 44c lid 6 en artikel 44c lid 7
van de Regeling identificatie en
registratie van dieren
Vervoermiddel

geen juiste of volledige reiniging en ontsmetting van het
vervoerdermiddel,
of
geen reiniging en ontsmetting
op een geregistreerde wasplaats voorafgaand aan de export

artikel 30, lid 1 en 2, artikel 31,
lid 1 en artikel 32 van de Regeling PBM
Artikel 2.11 van de RHLDLP
RL 91/68/EEG, artikel 8 quater, lid
1

Op de boerderij kunnen de dieren nog voorzien worden van de
juiste oormerken alvorens exportcertificering plaatsvindt.
visuele controle van het
vervoermiddel of geen
bewijs van ontsmetting in
het register van het betreffende vervoermiddel

De exploitant/exporteur zorgt ervoor dat het verzuim wordt hersteld (de vervoerder gaat direct reinigen en ontsmetten op het
betreffende verzamelcentrum).
Bij een boerderijexport laat de vervoerder R&O plaatsvinden op
een erkende wasplaats.
De vervoerder toont daarna het vervoermiddel en het register
opnieuw aan de officiële dierenarts.
Tevens wordt er een melding gedaan in het kader van het specifieke interventiebeleid preventie bij het Interventiebureau Dier te
Zwolle.

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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chauffeur en/of verzorger heeft
geen (origineel) getuigschrift
van vakbekwaamheid (in NL
afgegeven door CCV-Het Examenhuis) bij transport langer
dan 65 km, of niet in de Engelse
taal bij buitenlandse getuigschriften

artikel 9 van de Regeling dierenvervoer 2007

vervoerder heeft geen vergunning volgens artikel 10 (kort
transport) of artikel 11 (lang
transport) van Vo 1/2005, of niet
in de Engelse taal bij buitenlandse vergunningen

artikel 9 van de Regeling dierenvervoer 2007

vervoermiddel niet geschikt of
geen (origineel) certificaat van
goedkeuring bij reizen van
meer dan 8 uur, of niet in de
Engelse taal bij buitenlandse
vervoermiddelen

artikel 9 van de Regeling dierenvervoer 2007

artikel 17, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1/2005

controle van de bescheiden De officiële dierenarts staakt de keuringswerkzaamheden totdat
van de aangewezen chauf- een chauffeur/verzorger aanwezig is die wel beschikt over een
feur of dierverzorger
getuigschrift van vakbekwaamheid (in het Engels bij buitenlandse
getuigschriften).

controle vergunning vervoerder

De officiële dierenarts staakt de keuringswerkzaamheden totdat
een vervoerder aanwezig is die wel een voor het betreffende vervoer correcte vergunning heeft en tevens in de Engelse taal bij
buitenlandse vergunningen.

visuele controle en controle bescheiden vervoermiddel

De officiële dierenarts staakt de certificeringwerkzaamheden totdat een geschikt vervoermiddel of een vervoermiddel met een
geldig certificaat van goedkeuring aanwezig is voor de betreffende export en tevens in de Engelse taal bij buitenlandse vervoermiddelen.

artikel 10 of 11 en artikel 13, lid
2, van Verordening (EG) nr.
1/2005

artikel 18 van Verordening (EG)
nr. 1/2005

of
Bestemming wijzigen zodat de transportduur minder dan 8 uur
bedraagt.
vervoermiddel niet aangepast
aan lang transport (water,
strooisel, defecte ventilatie of
drinknippels, temperatuursensoren, temperatuurregistratie,
satelliet navigatiesysteem etc.)

artikel 58 en 59 van de Gezondvisuele controle vervoerheids- en welzijnswet voor dieren middel
Artikel 9 van de Regeling dierenvervoer 2007

of
Bestemming wijzigen zodat de transportduur minder dan 8 uur
bedraagt.

Vo 1/2005, bijlage I, Hst. VI

Administratieve blok- aantallen dieren aan- en afgeartikel 24 lid 2 van de Regeling
controle verzamelvoerd per blokperiode stemmen PBM
plaats (onafhankelijk niet overeen
exportcertificering)

Gegevenscontrole
(tijdens audit of controle
binnenlands blok)
NB: Standaard afspraak is
overigens dat binnenlandse blokken 1 op 5 gecontroleerd worden.

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE

De officiële dierenarts staakt de keuringswerkzaamheden totdat
een vervoermiddel aanwezig is op het verzamelcentrum of op de
boerderij, die geschikt is voor het lange transport.

Dossieropbouw door team nVWA voor uiteindelijk intrekkingprocedure van de erkenning van het schapen- en geitenverzamelcentrum (zie artikel 25 van de Regeling PBM):
meldingsformulier specifieke interventiebeleid tbv Interventiebureau Dier te zwolle.
Verhogen administratieve controlefrequentie.
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onrechtmatige aan- of afvoer
bijv 2e verzamelslag

artikel 47 van de Regeling PBM

Gegevenscontrole
(b.v. tijdens audit of controle binnenlands blok)

Dossieropbouw door team nVWA voor uiteindelijk intrekkingprocedure van de erkenning van het schapen- en geitenverzamelcentrum (zie artikel 25 van de Regeling PBM):
meldingsformulier specifieke interventiebeleid tbv het Interventiebureau Dier te zwolle.
Verhogen administratieve controlefrequentie.

onjuiste aan- of afvoergegevens

Regeling identificatie en registratie van dieren, artikel 38b en 38d
lid 3, 4 ,5 en 6

Gegevenscontrole
(tijdens audit of controle
binnenlands blok)

artikel 24 lid 1 onder e van de
Regeling PBM

Dossieropbouw door team nVWA voor uiteindelijk intrekkingprocedure van de erkenning van het schapen- en geitenverzamelcentrum (zie artikel 25 van de Regeling PBM):
meldingsformulier specifieke interventiebeleid tbv het Interventiebureau Dier te zwolle..
Verhogen administratieve controlefrequentie.

op het VC zijn dieren bijgemerkt, gehermerkt of omgemerkt

toelichting Regeling identificatie
en registratie van dieren, staatscourant 2009 nr. 18241 (1 december 2009), § 3, identificatiemiddelen

Gegevenscontrole
(bv tijdens audit of controle binnenlands blok)

Dossieropbouw door team nVWA voor uiteindelijk intrekkingprocedure van de erkenning van het schapen- en geitenverzamelcentrum (zie artikel 25 van de Regeling PBM):
meldingsformulier specifieke interventiebeleid tbv het Interventiebureau Dier te zwolle.
Verhogen administratieve en/of fysieke controlefrequentie.

Klachten buitenland

-welzijn
-beladingsgraad
-bestemmingsadres
-diergezondheid
-DZ-status
-aantallen + UBN’s

Artikel 9 van de Regeling dierenvervoer 2007.
Vo 1/2005, artikel 26 (overtredingen).
Regeling handel levende dieren
en levende producten art. 7.1,
7.2, 7.3, 7.3a, 7.4 en 7.5

controle door de bevoegde
autoriteit in land van bestemming

Indirecte maatregelen VC: de waaghouder/exploitant de werkwijze zonodig laten aanpassen in het verzamelcentrumprotocol.
Dossieropbouw voor uiteindelijk intrekkingprocedure van de erkenning van het schapen- en geitenverzamelcentrum (zie artikel
25 van de Regeling PBM) en/of erkenning van de transporteur/exporteur. De dossiers van zowel verzamelcentra als vervoerders worden beheerd door het Interventiebureau Dier te Zwolle
en het hele traject van officiële waarschuwing, last onder dwangsom, bestuurlijke boete, opschorting en intrekking van een erkenning verloopt dan ook via dit Bureau.
Onderzoek van de klachten moet uitwijzen dat de klachten gegrond zijn!

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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BIJLAGE 5

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
regio:
Besluit t.b.v. aanvrager inhoudende de weigering tot afgifte van een exportcertificaat (zijnde een
bewijsstuk als bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling handel levende dieren en levende producten):
naam aanvrager:
adres:
postcode + woonplaats:
erkenningnummer/UBN:
diersoort:

aantal dieren:

huidige verblijfplaats dieren:

I&R nummer(s):

datum aanvraag exportkeuring en –certificering:
bestemming:
de hierboven omschreven partij dieren is geweigerd voor certificering om de volgende redenen:

plaats:

datum:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, voor deze:
de officiële dierenarts van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit,
naam:
Handtekening:
Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na afgifte van dit besluit te worden verzonden naar:
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Dienst Regelingen

Afdeling Recht en Rechtsbescherming
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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BIJLAGE 6
KEURINGSRAPPORT HANDELSVERKEER SCHAPEN EN GEITEN
certificering vanaf: ............................................................................................................ verzamelcentrum / boerderij
nVWA-Regio: ……………………………….

Aanvang keuring: ……………………..

Eind keuring: …………………………..

behorend bij gezondheidscertificaatnummer(s): ......................................................……………………………………………………
___________________________________________________________________________________________________
1
het veevervoermiddel (vvm)
1.1 het vvm is geschikt voor het vervoer van de desbetreffende categorie
vee bij reizen minder dan 8 uur………………………………………………………………: ja/nee
1.2 het vvm is visueel schoon.............................................................................. : ja/nee
1.3 het vvm is op een erkende wasplaats gereinigd en ontsmet .................... : ja/nee
1.4 vvm heeft een certificaat van goedkeuring en is geschikt voor het
vervoer bij reizen langer dan 8 uur ............................................................. : ja/nee/nvt
1.5 de vergunning vervoerder is in orde............................................................ : ja/nee
1.6 de chauffeur heeft een getuigschrift van bekwaamheid.………………………..: ja/nee
1.7 de voorschriften beladingsnorm zijn gehanteerd ...................................... : ja/nee; berekening belading:………………
______________________________________________________________________________________________
2 administratieve controles (voor het laden)
2.1 de aanvoergegevens (steekproef) van de aangevoerde dieren van het
blok zijn aanwezig en akkoord (VC)..……..…………………….……………………..….: ja/nee/nvt
2.2 het aantal verzamelslagen tijdens de blokperiode is conform aanvraag : ja/ nee/nvt
2.3 het moment van afgifte certificaat valt binnen de toegestane marge …..: ja/nee/nvt
2.4 originele eigenaars/dierenarts verklaring voor fokdieren is
aanwezig en akkoord (boerderij) ................................................................. : ja/nee/nvt
2.5 databankgegevens (boerderij, steekproef) zijn aanwezig en akkoord ..... : ja/nee/nvt
2.6 er wordt aantoonbaar voldaan aan de scrapie-vrij voorwaarden ............. : ja/nee/nvt
2.7 brucella ovis uitslag(en) is (zijn) aanwezig en akkoord.............................. : ja/nee/nvt
2.8 overige documenten en/of lab.uitslagen zijn aanwezig en akkoord
(zwoeger-vrij verklaring, BT, 3e landen) ....................................................... : ja/nee/nvt
2.9 controlepostreservering is aanwezig en akkoord ...................................... : ja/nee/nvt
2.10 bootreservering is aanwezig en akkoord ………………………………….……….…..: ja/nee/nvt
2.11 journaal is aanwezig en volledig ingevuld en gecontroleerd (routenet)..: ja/nee/nvt
2.12 dierziektestatus herkomstbedrijf(bedrijven) is (zijn) akkoord ………………..: ja/nee; indien nee, actie: ……………
________________________________________________________________________________________________
3 controle ter plaatse
3.1 alle te exporteren schapen/geiten met voorgeschreven merken .............. : ja/nee
3.2 de dieren zijn klinisch gezond en geschikt voor de reis .............................. : ja/nee; indien nee, actie: ……………..
4 dossier t.b.v. archivering op nVWA-kantoor
4.1 kopie afgegeven gezondheidscertificaat (of certificaten) of vermelding
Traces-intranummer op exportaanvraag…………………………………………………: ja/nee
4.2 aanvraagformulier exportcertificering …………………….…………………………… : ja/nee
4.3 aanvraagformulier blokperiode ………………………………………………………….… : ja/nee/nvt
4.4 Ingevuld keuringsrapport handelsverkeer schapen/geiten …………….….… : ja/nee
4.5 kopie journaal …………………………………………………………………………….……..…. : ja/nee/nvt
4.6 kopie schriftelijke reservering controlepost ……………………………………….… : ja/nee/nvt
4.7 kopie bootreservering …………………………………………………………………………… : ja/nee/nvt
4.8 eigenaar/dierenartsverklaring(en).………………………………………………………… : ja/nee/nvt
4.9 kopie laboratoriumuitslag(en), vaccinatie/inseminatiegegevens, etc. …. : ja/nee/nvt
4.10 I&R-uitdraai per transport met steekproefgegevens (naar Utrecht)……….: ja/nee
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 relevante opmerkingen (bij uitgevoerde keuring) (bij onvoldoende ruimte, achterkant formulier gebruiken)

datum:
volledige naam officiële dierenarts: ....................................................................
handtekening: ....................................................................................................................
BIJLAGE 7
Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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MELDINGSFORMULIER BLOKPERIODE SCHAPEN- EN GEITEN- OF RUNDERVERZAMELCENTRUM
naam aanvrager: ………………………………………….
adres aanvrager: …………………………………………..
postcode: ………………………………………………….….

woonplaats: ……………..………………..…………….

tel: …………………………………………………………….….

fax: ………………………………………………..……….…

erkenningnr. verzamelcentrum: ……………….…

UBN verzamelcentrum: …………..………………..

indien van toepassing stalnr. van de te gebruiken epidemiologische eenheid: …………………………
BLOKPERIODE:
van

………/………../……….datum

tijd ……….:….……

tot

...……/………./……….datum

tijd ……….:……….

diersoort en categorie: fokrunderen / mestkalveren / weiderunderen / slachtrunderen / slachtschapen en/of slachtgeiten (*)
WERKZAAMHEDEN TIJDENS BLOKPERIODE (meerdere opties kunnen mogelijk zijn, voor de regels hieromtrent zie
VWA-instructie SGIU-01 voor schapen en geiten en RNDA-003 voor runderen):
verzamelen t.b.v de afvoer naar een binnenlands slachthuis
verzamelen t.b.v. de afvoer naar een buitenlands slachthuis
verzamelen t.b.v de afvoer voor het leven naar het buitenland, wel / niet (*) met isolatie (1)
verzamelen t.b.v. de afvoer van weiderunderen naar een vetweiderijbedrijf in Nederland
verzamelen t.b.v. de afvoer van mestkalveren naar een mesterij in Nederland
verzamelen t.b.v. de afvoer naar een 2 e verzamelcentrum in het buitenland
verzamelen t.b.v. de afvoer naar een 2e verzamelcentrum in Nederland (2)
naam en erkenningnr. 2e verzamelcentrum in Nederland: …………………………………………………………..…………….
gewenste datum en tijdstip van afgifte veterinair document door VWA in geval van afvoer van slachtschapen en/of slachtgeiten naar een 2e verzamelcentrum in Nederland:
……………/……………/………….(datum) ………:……….(tijd)
aanvoer vanaf een ander verzamelcentrum in Nederland (2)
aanvoer uit andere lidstaten (3)
(1)
(2)
(3)

(*)

Uitsluitend mogelijk bij export van runderen
Uitsluitend mogelijk voor slachtschapen en slachtgeiten en mestkalveren tot 12 weken
Uitsluitend mogelijk bij import of doorvoer van slachtdieren of doorvoer van fok- of gebruiksrunderen
Doorhalen wat niet van toepassing is

Aanvrager verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden zoals deze in de “Regeling preventie, bestrijding en
monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s” zijn opgenomen en dat de bovengenoemde gegevens naar waarheid zijn vermeld.
aldus naar waarheid ingevuld,
datum: ………………………..… plaats: ……………………………….
volledige naam: …………………….……………………………………
handtekening: …………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

akkoord nVWA: ja / nee
paraaf: ……………………………………………….
BIJLAGE 8
VETERINAIR DOCUMENT SLACHTSCHAPEN/GEITEN ~ VAN 1 NAAR 2 VERZAMELCENTRUM
E

Datum transport:
Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE

E
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1 Verzamelcentrum (afvoer)
e

2 Verzamelcentrum (aanvoer)
e

Naam:
Naam:
adres:
adres:
postcode:
postcode:
plaats:
plaats:
UBN:
blokperiode:
van (datum en tijd):

UBN:

tot (datum en tijd):

Aantal dieren

Nummer bijgevoegde uitdraai I&R-afvoerlijst
(datum + volgnummer)
NB: deze lijst voorzien van naamstempel en paraaf
officiële dierenarts + NAW en UBN van VC van afvoer

gegevens van de vervoerder:
Naam:
adres:

Opmerkingen

Transportmiddel:
Kenteken
trekkend voertuig:

plaats:
vergunningnr:

Naam officiële dierenarts bij VC van afvoer:

Kenteken
aanhanger:

Naam officiële dierenarts bij VC van aanvoer
(in geval van export op dit VC):

Datum:
Datum:
tijd:
tijd:
Stempel nVWA:
Stempel nVWA:

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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Bijlage 9a
Voorbeeld invullen deel II tracescertificaat slachtschapen en slachtgeiten
(schapen: GNcode 0104 10, geiten GNcode 0104 20, dus apart certificaat maken!)
II. Informatie over de gezondheid
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de hierboven beschreven dieren aan de volgende voorwaarden voldoen:
De dieren zijn:
1. (a)
geboren en sedert hun geboorte gehouden op het grondgebied van de Gemeenschap (3)
of
(b)
Aanvinken bij invoer uit derde land, maar dit komt eigenlijk nooit voor
ingevoerd uit een derde land dat voldoet aan de voorschriften inzake de gezondheidstoestand van dieren van Beschikking 93/198/EEG van de Commissie, overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 72/462/EEG (=EU-importvoorwaarden)(3)
2.

1.

zij zijn heden (in de laatste 24 uur vóór het laden) geïnspecteerd en vertonen geen klinische ziekteverschijnselen;

2.

het gaat niet om dieren die in het kader van een programma voor de uitroeiing van een besmettelijke ziekte of
infectieziekte moeten worden opgeruimd;

3.

zij zijn niet aangekocht op een bedrijf waarvoor om veterinairrechtelijke redenen een verbodsmaatregel is
vastgesteld, en zijn niet in contact geweest met dieren van een dergelijk bedrijf, met dien verstande dat:
3.1.

het verbod verband moet houden met het uitbreken van een van de volgende ziekten waarvoor de dieren vatbaar zijn: (ziektes NIET aanvinken, alleen in geval van een uitbraak)

3.2.

na het slachten en/of de vernietiging van het laatste besmette of voor een van bovengenoemde ziekten vatbare dier, gelden de verbodsmaatregelen gedurende ten minste:

- brucellose,

- rabiës,

- 42 dagen in geval van brucellose,

- miltvuur;

- 30 dagen in geval van rabiës,

- 15 dagen in geval van miltvuur;
3.3.

zij zijn niet afkomstig van een bedrijf noch in contact geweest met dieren van een bedrijf dat
gelegen is in een krachtens de communautaire wetgeving ingesteld beschermingsgebied dat
de dieren niet mogen verlaten;

3.4.

het gaat niet om dieren waarvoor veterinairrechtelijke maatregelen gelden op grond van de
communautaire wetgeving inzake mond- en klauwzeer, noch om dieren die tegen mond- en
klauwzeer zijn gevaccineerd;

4. Gebaseerd op de schriftelijke verklaring van de houder of een onderzoek van de bedrijfsregister- en verplaatsingsdocumenten
die worden bijgehouden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad, met name de delen B en C van de bijlage
bij die verordening.
4.1.

De dieren zijn aangekocht op een bedrijf waar zij gedurende een periode van ten minste 21 dagen vóór het
inladen onafgebroken hebben verbleven, of, in het geval van dieren die minder dan 21 dagen oud zijn, bij het
bedrijf van oorsprong waar zij sedert hun geboorte hebben verbleven; in die bedrijven zijn gedurende de laatste 30 dagen vóór verzending geen uit een derde land ingevoerde evenhoevige dieren binnengebracht, tenzij
die dieren zijn binnengebracht overeenkomstig artikel 4 bis, lid 2, van Richtlijn 91/68/EEG.(=gecontroleerde
quarantaine)

4.2.

Zij zijn: altijd i óf ii aanvinken!!
- (i)
Aanvinken indien certificering van een VC. DUBBELE 21 dagen regeling!! (zie instructie: 21 dagen geen aanvoer én geen afvoer)aangekocht op een bedrijf waar geen
schapen of geiten zijn binnengebracht, tenzij die dieren tijdens de laatste 21 dagen vóór de
verzending van het bedrijf overeenkomstig artikel 4 bis, lid 2, van Richtlijn 91/68/EEG
(=gecontroleerde quarantaine)in het bedrijf zijn binnengebracht (3), of
- (ii)
Aanvinken indien rechtstreeks vanaf de boerderij naar slachthuis: 21 dagen geen
aanvoer van schapen of geiten (afvoer mag wel) bestemd voor rechtstreekse verzending
vanuit één bedrijf naar het slachthuis van bestemming (3).

5.

1.

De dieren zijn vervoerd in vervoermiddelen en met bevestigingsvoorzieningen die vooraf zijn gereinigd en met
een officieel erkend ontsmettingsmiddel zijn ontsmet, zodat een doeltreffende bescherming van de gezondheidsstatus van de dieren gewaarborgd is.

2.

Uit de officiële documenten die de dieren begeleiden, blijkt dat het transport van de partij waarop dit gezondheidscertificaat betrekking heeft, begonnen is op [datum invullen] datum van afvoer vanaf het oorsprongsbedrijf. Dus bij export vanaf de boerderij is dit de datum van certificering. Bij export van het VC: datum
vertrek vanaf de veehouderij = 1 dag vóór aanvang (eerste) verzamelslag!! Binnen 6 dagen na deze datum
móet certificering plaats vinden!(4) (5)

3.

Op het ogenblik van de inspectie waren de hierboven beschreven dieren geschikt om voor de geplande reis te
worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad (6).
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6. Dit certificaat altijd i óf ii aanvinken!
(i)
Aanvinken bij export van schapen van Nederlands oorsprong is tien dagen geldig vanaf de datum van
inspectie op het bedrijf van oorsprong, of in het erkende verzamelcentrum of in de bedrijfsruimte van de erkende handelaar in de lidstaat van oorsprong (3), of
(ii)
Aanvinken bij export vanaf een VC indien er 1 of meerdere schapen aangevoerd uit het buitenland
bij zijn.
verstrijkt overeenkomstig artikel 9, lid 5, van Richtlijn 91/68/EEG op datum invullen = datum van afgifte exportcertificaat van de importdieren. De geldigheid van het laatst afgegeven certificaat verstrijkt 10 dagen na
afgifte van het eerst afgegeven importcertificaat: [datum invullen] (2) (3). Gewaarmerkte kopie van het importcertificaat moet bij het tracescertificaat gevoegd worden.
Blue tongue (BT):

Uitzonderingen op het verplaatsingsverbod Aanvinken: zie instructie BT-07
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Bijlage 9b
Voorbeeld deel II tracescertificaat slachtschapen en slachtgeiten na: “resultaat inleveren” en “afdrukken”
(schapen: GNcode 0104 10, geiten GNcode 0104 20, dus apart certificaat!)

4.2 i vanaf VC: dubbele
21 dagen
ii alleen vanaf boerderij!!

6i. Aanvinken bij exort van dieren van Nederlandse oorsprong

6ii.Alleen aanvinken bij export van geïmporteerde dieren.
Datum: max. 10 dagen ná datum importcertificaat!!
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Bijlage 10a
Voorbeeld invullen Deel II tracescertificaat mestschapen en mestgeiten.
Export uitsluitend vanaf primair bedrijf!!
(Schapen GNcode 0104 10 en geiten GNcode 0104 20 dus op apart certificaat)
II. Informatie over de gezondheid
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de hierboven beschreven dieren aan de volgende voorwaarden voldoen:
De dieren zijn:
1. (a)
geboren en sedert hun geboorte gehouden op het grondgebied van de Gemeenschap(2)
of
(b)
Aanvinken indien export van uit derde landen geïmporteerde dieren (komt nooit voor)
ingevoerd uit een derde land dat voldoet aan de voorschriften inzake de gezondheidstoestand van dieren van Beschikking 93/198/EEG van de Commissie, overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 72/462/EEG(=EU importvoorwaarden)(2).
2. 1.

zij zijn heden (in de laatste 24 uur vóór het laden) geïnspecteerd en vertonen geen klinische ziekteverschijnselen;

2.

het gaat niet om dieren die in het kader van een programma voor de uitroeiing van een besmettelijke ziekte of infectieziekte moeten worden opgeruimd;

3.

zij zijn niet aangekocht op een bedrijf waarvoor om veterinairrechtelijke redenen een verbodsmaatregel is vastgesteld,
en zijn niet in contact geweest met dieren van een dergelijk bedrijf, met dien verstande dat:
3.1.

het verbod verband moet houden met het uitbreken van een van de volgende ziekten waarvoor de dieren vatbaar
zijn:

3.2.

- brucellose,

- rabiës,

- miltvuur;

na het slachten en/of de vernietiging van het laatste besmette of voor een van bovengenoemde ziekten vatbare
dier, gelden de verbodsmaatregelen gedurende ten minste:
42 dagen in geval van brucellose,
miltvuur;

30 dagen in geval van rabiës,

15 dagen in geval van

3.3.

zij zijn niet afkomstig van een bedrijf noch in contact geweest met dieren van een bedrijf dat gelegen is in een
krachtens de communautaire wetgeving vastgestelde beschermingsgebied dat de dieren niet mogen verlaten;

3.4.

het gaat niet om dieren waarvoor veterinairrechtelijke maatregelen gelden op grond van de communautaire wetgeving inzake mond- en klauwzeer, noch om dieren die tegen mond- en klauwzeer zijn gevaccineerd;

4.

Gebaseerd op de schriftelijke verklaring van de houder of een onderzoek van de bedrijfsregister- en verplaatsingsdocumenten die worden bijgehouden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad, met name de delen B
en C van de bijlage bij die verordening, hebben zij verbleven op één bedrijf van oorsprong gedurende een periode van
ten minste 30 dagen vóór het laden, of, in het geval van dieren die minder dan 30 dagen oud zijn, sinds hun geboorte
op het bedrijf van oorsprong, en gedurende de laatste 21 dagen zijn er vóór het laden geen schapen of geiten binnengebracht op het bedrijf van oorsprong, en gedurende 30 dagen vóór verzending van het bedrijf van oorsprong zijn er
op het bedrijf van oorsprong geen evenhoevigen binnengebracht, tenzij de dieren zijn binnengebracht overeenkomstig
artikel 4 bis, lid 2, van Richtlijn 91/68/EEG (=gecontroleerde quarantaine);

5.

zij voldoen aan de aanvullende garanties als bedoeld in de artikelen 7 of 8 van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad, die
voor de lidstaat of een gedeelte van het grondgebied van die lidstaat [lidstaat of gedeelte van het grondgebied invullen] zijn vastgesteld bij Beschikking //EG van de Commissie (2).(Indien handgeschreven certificaat, punt 5 doorstrepen!)

6.

zij voldoen aan ten minste één van de onder 6.1, 6.2 of 6.3 genoemde voorwaarden en komen derhalve in aanmerking
voor toelating tot een officieel brucellosevrije (B. melitensis) schapen- of geitenhouderij (2):
6.1.
Altijd alleen 6.1 aanvinken en “Nederland” + beschikking invullen, Nederlands is officieel vrij!
het bedrijf van oorsprong bevindt zich in een lidstaat of op een gedeelte van het grondgebied van die lidstaat Nederland[lidstaat of gedeelte van het grondgebied invullen] die/dat als officieel brucellosevrij is erkend overeenkomstig Beschikking 1993/52/EG van de Commissie (2), of
6.2.
zij zijn afkomstig van een officieel brucellosevrij (B. melitensis) bedrijf(2); of
6.3.
zij zijn afkomstig van een brucellosevrij (B. melitensis) bedrijf, en

7.

(i)

zij zijn individueel geïdentificeerd, en

(ii)

zij zijn nooit of langer dan twee jaar geleden tegen brucellose gevaccineerd of het gaat om vrouwelijke
dieren die ouder zijn dan twee jaar en die zijn gevaccineerd voordat zij zeven maanden oud waren, en

(iii)

zij zijn op het bedrijf van oorsprong onder officieel toezicht geïsoleerd en hebben in die periode negatief
gereageerd op twee tests op brucellose die overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 91/68/EEG zijn verricht
met een tussenpoos van ten minste zes weken (2);

zij voldoen aan ten minste één van de onder 7.1, 7.2 of 7.3 genoemde voorwaarden en komen derhalve in aanmerking
voor toelating tot een brucellosevrije (B. melitensis) schapen- of geitenhouderij (2):
7.1.
Altijd 7.1 aanvinken, andere opties niet mogelijk aangezien Nederland officieel vrij is.
zij zijn afkomstig van een officieel brucellosevrij (B. melitensis) bedrijf (2); of
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7.2.
zij zijn afkomstig van een brucellosevrij (B. melitensis) bedrijf (2) ; of
7.3.
totdat zij in aanmerking komen om te worden opgenomen in krachtens Beschikking 90/242/EEG erkende
uitroeiingsprogramma's, zijn zij afkomstig van een ander bedrijf dan bedoeld onder 7.1 of 7.2 en voldoen zij aan de
volgende voorwaarden:
(i)

zij zijn individueel geïdentificeerd, en

(ii)

zij zijn van oorsprong van een bedrijf waar alle dieren van de voor brucellose (B. melitensis) vatbare soorten sedert ten minste twaalf maanden vrij zijn van klinische ziekteverschijnselen of andere symptomen van
brucellose; en

(iii)

zij zijn ofwel:
-

in de laatste twee jaar niet tegen brucellose (B. melitensis) gevaccineerd, en

- op het bedrijf van oorsprong onder veterinair toezicht geïsoleerd en hebben in die periode negatief
gereageerd op twee tests op brucellose die overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 91/68/EEG zijn verricht met een tussenpoos van ten minste zes weken (2),
of
met het Rev. 1-vaccin gevaccineerd voordat zij zeven maanden oud waren, doch uiterlijk 15
dagen voordat zij op het bedrijf van bestemming werden binnengebracht (2);
8. 1.

De dieren zijn vervoerd in vervoermiddelen en met bevestigingsvoorzieningen die vooraf zijn gereinigd en met een
officieel erkend ontsmettingsmiddel zijn ontsmet, zodat een doeltreffende bescherming van de gezondheidsstatus van
de dieren gewaarborgd is.

2.

Uit de officiële documenten die de dieren begeleiden, blijkt dat het transport waarop dit gezondheidscertificaat betrekking heeft, begonnen is op datum exportcertificering [datum invullen] (3).

3.

Op het ogenblik van de inspectie waren de hierboven beschreven dieren geschikt om voor de geplande reis te worden
vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad (4).

Blue tongue (BT):

Uitzonderingen op het verplaatsingsverbod Aanvinken: zie instructie BT-07!!

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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Bijlage 10b
Voorbeeld deel II tracescertificaat mestschapen en mestgeiten na “resultaat inleveren” en afdrukken.
Export uitsluitend vanaf het primaire bedrijf.
(Schapen GNcode 0104 10, geiten GNcode 0104 20 dus apart certificaat!)

5. Doorstrepen indien
handgeschreven
certificaat

Nederland
1993/52/EG van de comissie

Datum exportcertificering
Zie instructie BT-07
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Bijlage 11a
Voorbeeld invullen deel II van het tracescertificaat voor fokschapen en fokgeiten
Export uitsluitend vanaf primair bedrijf!
(Schapen GNcode 0104 10, geiten GNcode 0104 20 dus apart certificaat)
II. Informatie over de gezondheid
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de hierboven beschreven dieren aan de volgende voorwaarden voldoen:
De dieren zijn:
1. (a)
geboren en sedert hun geboorte gehouden op het grondgebied van de Gemeenschap(2)
of
(b)
Aanvinken indien export van “uit derde landen geïmporteerde dieren”
ingevoerd uit een derde land dat voldoet aan de voorschriften inzake de gezondheidstoestand van dieren van Beschikking 93/198/EEG van de Commissie, overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 72/462/EEG (=EU importvoorwaarden)(2).
2. 1.

zij zijn heden (in de laatste 24 uur vóór het laden) geïnspecteerd en vertonen geen klinische ziekteverschijnselen;

2.

het gaat niet om dieren die in het kader van een programma voor de uitroeiing van een besmettelijke ziekte of infectieziekte moeten worden opgeruimd;

3.

zij zijn niet aangekocht op een bedrijf waarvoor om veterinairrechtelijke redenen een verbodsmaatregel is vastgesteld,
en zijn niet in contact geweest met dieren van een dergelijk bedrijf, met dien verstande dat:
3.1.

het verbod verband moet houden met het uitbreken van een van de volgende ziekten waarvoor de dieren vatbaar
zijn:

3.2.

- brucellose,

- rabiës,

- miltvuur;

na het slachten en/of de vernietiging van het laatste besmette of voor een van bovengenoemde ziekten vatbare
dier, gelden de verbodsmaatregelen gedurende ten minste:
42 dagen in geval van brucellose,
miltvuur;

30 dagen in geval van rabiës,

15 dagen in geval van

3.3.

zij zijn niet afkomstig van een bedrijf noch in contact geweest met dieren van een bedrijf dat gelegen is in een
krachtens de communautaire wetgeving vastgestelde beschermingsgebied dat de dieren niet mogen verlaten;

3.4.

het gaat niet om dieren waarvoor veterinairrechtelijke maatregelen gelden op grond van de communautaire wetgeving inzake mond- en klauwzeer, noch om dieren die tegen mond- en klauwzeer zijn gevaccineerd;

4.

Gebaseerd op de schriftelijke verklaring van de houder of een onderzoek van de bedrijfsregister- en verplaatsingsdocumenten die worden bijgehouden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad, met name de delen B
en C van de bijlage bij die verordening, hebben zij verbleven op één bedrijf van oorsprong gedurende een periode van
ten minste 30 dagen vóór het laden, of, in het geval van dieren die minder dan 30 dagen oud zijn, sinds hun geboorte
op het bedrijf van oorsprong, en gedurende de laatste 21 dagen zijn er vóór het laden geen schapen of geiten binnengebracht op het bedrijf van oorsprong, en gedurende 30 dagen( geen evenhoevigen uit derde landen binnengebracht)
vóór verzending van het bedrijf van oorsprong zijn er op het bedrijf van oorsprong geen evenhoevigen binnengebracht, tenzij de dieren zijn binnengebracht overeenkomstig artikel 4 bis, lid 2, van Richtlijn 91/68/EEG(= gecontroleerde quarantaine);

5.

zij voldoen aan de aanvullende garanties als bedoeld in de artikelen 7 of 8 van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad, die
voor de lidstaat of een gedeelte van het grondgebied van die lidstaat [lidstaat of gedeelte van het grondgebied invullen] zijn vastgesteld bij Beschikking //EG van de Commissie (2).(Indien handgeschreven certificaat, punt 5 doorstrepen!)

6.

zij voldoen aan ten minste één van de onder 6.1, 6.2 of 6.3 genoemde voorwaarden en komen derhalve in aanmerking
voor toelating tot een officieel brucellosevrije (B. melitensis) schapen- of geitenhouderij (2):
6.1.
Altijd alleen 6.1 aanvinken en “Nederland” + beschikking invullen, Nederlands is officieel vrij!
het bedrijf van oorsprong bevindt zich in een lidstaat of op een gedeelte van het grondgebied van die lidstaat
Nederland[lidstaat of gedeelte van het grondgebied invullen] die/dat als officieel brucellosevrij is erkend overeenkomstig Beschikking 1993/52/EG van de Commissie (2), of
6.2.
zij zijn afkomstig van een officieel brucellosevrij (B. melitensis) bedrijf(2); of
6.3.
zij zijn afkomstig van een brucellosevrij (B. melitensis) bedrijf, en

7.

(i)

zij zijn individueel geïdentificeerd, en

(ii)

zij zijn nooit of langer dan twee jaar geleden tegen brucellose gevaccineerd of het gaat om vrouwelijke
dieren die ouder zijn dan twee jaar en die zijn gevaccineerd voordat zij zeven maanden oud waren, en

(iii)

zij zijn op het bedrijf van oorsprong onder officieel toezicht geïsoleerd en hebben in die periode negatief
gereageerd op twee tests op brucellose die overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 91/68/EEG zijn verricht
met een tussenpoos van ten minste zes weken (2);

zij voldoen aan ten minste één van de onder 7.1, 7.2 of 7.3 genoemde voorwaarden en komen derhalve in aanmerking
voor toelating tot een brucellosevrije (B. melitensis) schapen- of geitenhouderij (2):
7.1.
Altijd 7.1 aanvinken, andere opties niet mogelijk aangezien Nederland officieel vrij is.
zij zijn afkomstig van een officieel brucellosevrij (B. melitensis) bedrijf (2); of
7.2.
zij zijn afkomstig van een brucellosevrij (B. melitensis) bedrijf (2) ; of
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7.3.
totdat zij in aanmerking komen om te worden opgenomen in krachtens Beschikking 90/242/EEG erkende
uitroeiingsprogramma's, zijn zij afkomstig van een ander bedrijf dan bedoeld onder 7.1 of 7.2 en voldoen zij aan
de volgende voorwaarden:
(i)

zij zijn individueel geïdentificeerd, en

(ii)

zij zijn van oorsprong van een bedrijf waar alle dieren van de voor brucellose (B. melitensis) vatbare soorten sedert ten minste twaalf maanden vrij zijn van klinische ziekteverschijnselen of andere symptomen
van brucellose; en

(iii)

zij zijn ofwel:
-

in de laatste twee jaar niet tegen brucellose (B. melitensis) gevaccineerd, en

- op het bedrijf van oorsprong onder veterinair toezicht geïsoleerd en hebben in die periode negatief
gereageerd op twee tests op brucellose die overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 91/68/EEG zijn verricht met een tussenpoos van ten minste zes weken (2),
of
-

met het Rev. 1-vaccin gevaccineerd voordat zij zeven maanden oud waren en

- in de 15 dagen voor de afgifte van dit gezondheidscertificaat werden zij niet gevaccineerd (2);
8.

in verband met besmettelijke epididymitis van de ram (B. ovis) moeten ongecastreerde fokrammen(bokken dus niet):
(i)

komen van een bedrijf waar in de voorbije 12 maanden geen enkel geval van besmettelijke epididymitis van de
ram (B. ovis) is geregistreerd, en

(ii)

in de laatste 60 dagen vóór de verzending zonder onderbreking op dat bedrijf zijn gehouden, en

(iii)

in de laatste 30 dagen vóór de verzending negatief hebben gereageerd op een test op besmettelijke epididymitis
van de ram (B. ovis), overeenkomstig bijlage D bij Richtlijn 91/68/EEG;

9.

voor zover ondergetekende daarvan kennis heeft en blijkens een schriftelijke verklaring van de eigenaar (conform
bijlage 1 of 2) van de dieren komen zij niet van een bedrijf en hebben zij geen contact gehad met dieren van een bedrijf waar een van de volgende ziekten klinisch is geconstateerd:
(i)

in de laatste zes maanden, besmettelijke agalactie van het schaap (Mycoplasma agalactiae) en besmettelijke agalactie van de geit (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides "large colony"),

(ii)

in de laatste 12 maanden, paratuberculose of kaasachtige lymfadenitis,

(iii)

in de laatste drie jaar, longadenomatose, zwoegerziekte (Maedi/Visna) of capriene artritis-encefalitis. Deze termijn
wordt evenwel tot 12 maanden verkort indien de met zwoegerziekte (Maedi/Visna) of capriene artritis-encefalitis
besmette dieren zijn geslacht en de overgebleven dieren negatief hebben gereageerd op twee
tests;Zwoegervrijverklaring GD of NSFO

10.

wat scrapie betreft, voldoen de dieren aan de in hoofdstuk A, deel I, onder a), van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr.
999/2001 gestelde eisen:
zie instructie:
* individueel paspoort ARR/ARR van GD of NSFO
* OF vrij van Scrapie gedurende 3 jaar (zie lijst geblokkeerde bedrijven) + 3 jaar alle gestorven dieren ouder dan 18 mnd
onderzoeken (moet blijken uit bedrijfregister en GD onderzoeken) + practicusverklaring (conform bijlage 1 of 2) + voert
alleen ARR/ARR aan of dieren die aan één van de andere genoemde voorwaarden voldoen
* OF scrapiebewakingsprogramma GD: onverdachtverklaring GD (= min. 3 jaar deelnemer) + voert alleen dieren aan
van onverdachte bedrijven of die aan eerder genoemde voorwaarden voldoen)
10.1.
Alleen bij export naar Denemarken, Zweden, Finland of Oostenrijk: scrapievoorwaarden 7 jaar ipv 3
jaar. Invullen: “Nederland” en Beschikking 546/2006
indien de dieren bestemd zijn voor een lidstaat waarvoor het bepaalde in hoofdstuk A, deel I, onder b) of
c), van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van toepassing is voor het gehele grondgebied of een
gedeelte daarvan, voldoen de dieren aan de aanvullende garanties die voor de lidstaat van bestemming
of het gedeelte van het grondgebied daarvan Nederland[lidstaat of gedeelte van het grondgebied invullen] zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 546/2006/EG van de Commissie(2).

11.

1.

De dieren zijn vervoerd in vervoermiddelen en met bevestigingsvoorzieningen die vooraf zijn gereinigd en met een
officieel erkend ontsmettingsmiddel zijn ontsmet, zodat een doeltreffende bescherming van de gezondheidsstatus
van de dieren gewaarborgd is.

2.

Uit de officiële documenten die de dieren begeleiden, blijkt dat het transport waarop dit gezondheidscertificaat
betrekking heeft, begonnen is op datum exportcertificering[datum invullen] (3).

3.

Op het ogenblik van de inspectie waren de hierboven beschreven dieren geschikt om voor de geplande reis te
worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad (4).

Blue tongue (BT):

Uitzonderingen op het verplaatsingsverbod Aanvinken zie instructie BT-07!!

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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Instructie aan en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij
SGIU-001
27 december 2011
Versie: 1.1.9
Bijlage 11b Voorbeeld deel II tracescertificaat fokschapen en fokgeiten na “resultaat inleveren” en afdrukken”
Export uitsluitend vanaf primair bedrijf! Let op dat aan alle voorwaarden voldaan is!!!(Schapen GNcode 0104 10, geiten 0104 20,
dus apart certificaat)

4. Controleer
voorwaarden!!

5. Doorstrepen indien
handgeschreven
certificaat

Nederland
1993/52/EG van de commissie

8 en 9. Controleer voorwaarden!!

10. Controleer Scrapievoorwaarden!!

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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Instructie aan en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij
SGIU-001
27 december 2011
Versie: 1.1.9
10.1 Alleen bij export naar Denemarken,
Zweden, Finland of Oostenrijk invullen: “Nederland” en Vo 54/2006 (voorwaarden!!)

Datum exportcertificering

Bron: NVWA/Dier, afdeling TVE
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