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versie datum Toelichting 

02 12-08-2012  Instructie naar nieuwe sjabloon en wijziging bijlage 7 en 8b 

02.1 16-9-2013 Aanpassing aan uitvoeringsbesluit 2013/445, dwz aanvullende eisen tav 

scrapie voor mestschapen/ mestgeiten bij export naar lidstaten met een 

verwaarloosbaar risico tav scrapie, nieuwe bijlagen van de invul -

voorbeelden Traces certificaten 

4 01-03-2014  Aanpassing instructie aan het stopzetten van de QLL modules  

5 09-03-2015 Aanpassing i.v.m. wijzigingen t.a.v. Vo 2001/999 (scrapie) 

6 10-2-2016 Correctie fout bij scrapie vrije landen, Zweden is vrij ipv Zwitserland en 

aanvulling bij vervoer van melkgevende dieren 

 

1 Onderwerp 

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 9.1.4 van deze instructie is het handhavingprotocol bij omissies 

exportcertificering en controles schapen en geiten opgenomen 

 

2 Wettelijke basis 

2.1 Europese 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 
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afwijking van bepaalde voorschriften van Beschikking 2003/100/EG en tot 

intrekking van Verordening (EG) 1874/2003.   

 Verordening 1266/2007/EG van de Commissie van 26 oktober 2007 tot vaststelling 

van de uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 2000/75/EG van de Raad wat betreft 

bestrijding, monitoring, surveillance en beperkingen op de verplaatsingen van 

bepaalde dieren van vatbare soorten in verband met bluetongue. 

 

2.2  Nationale regelgeving 

 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. 

 Regeling houders van dieren 

 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. 

 

3 Begrippen 

Verzamelcentrum : 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; 

Blokperiode: Tijdseenheid, die begint vanaf het tijdstip van eerste verzameling, 

van ten hoogste 120 uur op een schapen- en geiten 

verzamelcentrum; 

Vervoermiddel: Voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een 

voertuig met een of meer door dat voertuig voortbewogen 

aanhangwagens, opleggers of containers; 

Vervoerseenheid: Voertuig dat, of aanhangwagen, oplegger of container die deel 

uitmaakt van een combinatie als bedoeld bij de definitie van 

vervoermiddel;  

Handelaar: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een partij dieren met 

het oog op de verhandeling onder zich heeft dan wel diens 

gemachtigde; 

Partij:  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; 
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Aanbieder: 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;  

           Exploitant:       (ook wel “waaghouder”) Erkenninghouder van een, door de Minister erkend 

verzamelcentrum, voor schapen en geiten; 

Exporteur: 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 2.62, eerste lid, van de Regeling handel levende dieren en levende 

producten is een exporteur opgenomen in het register “handelaren levend 

vee”; 

Vervoerder: 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; 

Houder:  Natuurlijke persoon of rechtspersoon, met uitzondering van de vervoerder, 

die permanent of tijdelijk voor dieren verantwoordelijk is of ermee omgaat; 

Handelsstal: bedrĳfsruimten, die door de bevoegde autoriteiten zĳn erkend, waar 

schapen en geiten van verschillende bedrĳven worden samengebracht om 

een voor het intracommunautaire handelsverkeer bestemde partĳ dieren te 

vormen; NB: niet in Nederland mogelijk ! 

Organisator:  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; 

Slachtschapen/slachtgeiten: 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; 

Mestschapen/mestgeiten:  Schapen/geiten bestemd om rechtstreeks naar de plaats van 

bestemming te worden vervoerd, om te worden vetgemest voor de slacht; 

Fokschapen/fokgeiten:  Schapen/geiten bestemd om rechtstreeks naar de plaats van 

bestemming te worden vervoerd, voor fok- en gebruiksdoeleinden; 

Bestemming: Fysiek adres, erkend voor het in ontvangst nemen van schapen en/of 

geiten. Op één adres kunnen meerdere afnemers gevestigd zijn; 

Conventioneel merk: Merk, niet zijnde een elektronisch merk; 

Elektronisch merk: Merk, voorzien van een elektronische transponder, geplaatst in een 

oormerk, maagbolus, injectaat of pootband. 
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4 Benodigdheden 

De certificerende dierenarts moet de basisopleiding export schaap en de basisopleiding 

transportverordening met succes hebben afgerond en dient te beschikken over:  

 Chipreader 

 Laptop met mogelijkheid om readergegevens te raadplegen. 

Verder moet de dierenarts de gegevens ontvangen hebben van de planning die voor de 

certificering nodig zijn. (zie 5.2.1)  

5 Werkwijze 

5.1 Werkzaamheden exploitant/ exporteur/ vervoerder 

 

5.1.1 Export vanaf verzamelcentrum  

De verzamelcentra zijn erkend door de NVWA namens de Minister en mogen gedurende de 

blokperiode 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 op de website van de 

NVWA de keuring(en) en blokperiode voor slachtschapen en –geiten digitaal aan dmv het 

elektronische aanvraagformulier op de NVWA website (www.nvwa.nl ). Dit moet uiterlijk om 

08.00 uur op de werkdag vóórafgaand aan de eerste keuring cq de eerste verzameling 

gedaan zijn.  

Bij aanvoer vanuit een andere lidstaat dient de import door de exploitant uiterlijk 24 uur 

voorafgaand 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 

http://www.nvwa.nl/
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aanwezig zijn in de reader van de handelaar/transporteur (mét vervoersgegevens), 

ofwel of de aangevoerde dieren voorzien zijn van een I&R-vervoersdocument. 

Dieren die nog geen aanvoermelding hebben worden bij  het lossen direct digitaal 

geregistreerd, ook conventioneel gemerkte dieren ;  

 de dieren moeten voorzien zijn van een eigen verklaring van de veehouder waarin 

opgenomen dat de op het verzamelcentrum aangevoerde dieren tenminste de 

laatste 21 dagen voor afvoer op het herkomstbedrijf verbleven hebben (de 

zogenaamde enkele 21 dagen eis) én dat de laatste 21 dagen voor afvoer geen 

aanvoer van schapen/geiten op het herkomstbedrijf heeft plaatsgevonden (de 

zogenaamde dubbele 21 dgn. eis) én dat de laatste 30 dagen voor afvoer geen 

aanvoer van evenhoevigen uit derde landen op het herkomstbedrijf heeft 

plaatsgevonden. Deze verklaring kan opgenomen zijn in het I&R vervoersdocument 

of wordt los aangeleverd in geval de dieren reeds in de databank afgemeld zijn 

door de veehouder of wordt aangeleverd met de I&R-gegevens (inclusief gegevens 

vervoerder) in de reader. 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; 

 direct bij het lossen van de dieren wordt gecontroleerd of de I&R van de dieren 

conform de regelgeving is uitgevoerd.  

 van alle aangevoerde dieren wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de 

komst van de NVWA dierenarts, een volledige aanvoercontrole gedaan in de I&R 

databank. Hierbij wordt door de exploitant gecontroleerd of de aangevoerde dieren 

21 dagen op het herkomstbedrijf hebben verbleven, of er de laatste 21 dieren zijn 

aangevoerd op het herkomstbedrijf en of de laatste 30 dagen voor afvoer geen 

aanvoer van evenhoevigen uit derde landen op het herkomstbedrijf heeft 

plaatsgevonden. 

 Aangevoerde dieren die niet voldoen aan de enkele 21 dagen eis worden apart 

gezet . Deze dieren kunnen alleen afgevoerd worden naar een binnenlands 

slachthuis.  

 

De vervoerder   

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 
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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 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 de 

routeplanner “Routenet”  

 een bootreservering indien een bootreis onderdeel uitmaakt van de totale reis 

  Bij een RoRo bootreis (roll on, roll off, dieren worden niet afgeladen) geldt hetgeen 

  vermeld staat in de algemene instructie journaal  “WLZVL-019” op de website van 

  de NVWA. 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. 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.  

 volledige naleving van de welzijnsvoorschriften (voederen, drenken etc.) gedurende 

het volledige verloop van de reis;   

 indien noodzakelijk, reservering van een controlepost; 

 retournering naar het Interventiebureau Dier te Zwolle, na de afloop van de reis, 

van een kopie van het volledig ingevulde journaal. 

 

5.1.2 Export vanaf de boerderij 

 

Vanaf de boerderij kunnen zowel slachtschapen en -geiten,  fokschapen en -geiten als 

mestschapen en -geiten geëxporteerd worden naar andere lidstaten. De aanbieder 

(exporteur) dient een keuring vóór 08.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van 

keuring aan te vragen bij de NVWA middels het  het digitale aanvraagformulier op de 

NVWA-website (www.nvwa.nl). Exporten voor maandag moeten op vrijdag voor 08.00 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: 

 

http://www.nvwa.nl/
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5.1.2.1 Fokschapen/fokgeiten 

 a. algemene 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, 

en 30 dagen geen aanvoer van evenhoevigen uit derde landen; NB naar het 

herkomstbedrijf terug, na deelname  aan een keuring, is ook aanvoer 

3. rechtstreekse afvoer naar het bedrijf van bestemming (niet via een verzamelcentrum, 

eventueel wel via een controlepost); 

4. houders/dierenartsverklaring ( zie bijlage 9.1.1 voor schapen en bijlage 9.1.2  voor 

geiten); 

5. bij schapen een recente zwoegerziektevrij verklaring (van GD of NSFO, max 1 maand 

oud); 

6. Brucella ovis test voor rammen binnen 30 dagen voor export (CVI); 

7. rammen moeten minimaal de laatste 60 dagen voor export op het bedrijf hebben 

verbleven 

 

b. scrapie voorwaarden: 

Fokschapen naar alle lidstaten (al dan niet met een verwaarloosbaar scrapie risico of een 

goedgekeurd scrapiebestrijdingsprogramma); 

 een paspoort met dubbel ARR volstaat, naast het feit dat zij niet van bedrijven 

komen waar beperkingen i.v.m. scrapie gelden. 

NB:  voor schapenrassen waarbij het gen ARR weinig voorkomt kan in de toekomst 

  onder dezelfde voorwaarden als fokgeiten geëxporteerd worden.  

 

Fokgeiten naar lidstaten met een verwaarloosbaar scrapie risico of een goedgekeurd 

scrapiebestrijdingsprogramma (Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland):  

 afkomstig zijn van bedrijven met een erkend verwaarloosbaar risico op klassieke 

scrapie. Om als bedrijf met een erkend verwaarloosbaar risico erkend te worden 

moet het bedrijf voorafgaand aan of ten tijde van de eerste export door de NVWA 

gecontroleerd te worden waarbij met name de volgende eisen van belang zijn: 

  1.  bedrijf doet 7 jaar mee aan koppenonderzoek GD 

  2.  uitsluitend aanvoer van dieren van dezelfde status of hoger, dwz dat bij aanvoer 

  van geiten dit jaar het aanvoerende bedrijf ook 7 jaar aan koppenonderzoek deel 

  moet hebben genomen. Bij aanvoer vorig jaar moet dat 6 jaar zijn, bij aanvoer 2 

  jaar geleden moet dat 5 jaar zijn op moment van aanvoer etc.  

  3.  I&R moet op orde zijn 

  4.  dieren zijn niet gehouden op een bedrijf waar tijdens hun verblijf klassieke 

  scrapie is vastgesteld 

  5.  geen directe of indirecte contacten met schapen of geiten van een lagere status 

  (gemeenschappelijk gebruik van weides) 
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  6. bij gebruik van sperma (KI) of embryo’s gelden extra voorwaarden 

NB: Een bedrijf wat voor het eerst fokdieren wil exporteren moet dat ruim voor de export 

aanvragen bij de NVWA. De NVWA controleert dan de erkenningseisen. De erkenning voor 

verwaarloosbaar risico óf gecontroleerd risico op klassieke scrapie is maximaal één jaar 

geldig (zie projectprotocol LVNT158) 

  

Fokgeiten naar overige lidstaten:  

 moeten afkomstig zijn van bedrijven met een erkend verwaarloosbaar risico óf 

gecontroleerd risico op klassieke scrapie.  

 Bedrijven met een gecontroleerd risico op klassieke scrapie moeten tenminste 3 

jaar ipv 7 jaar aan bovenstaande eisen voldoen. 

 

 

5.1.2.2 Mestschapen/mestgeiten 

 

a. algemene 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; 

 Bij export naar een lidstaten met een goedgekeurd nationaal scrapie 

bestrijdingsprogramma (zie bijlage 9.1.3) moeten mestschapen en mestgeiten 

voldoen aan dezelfde scrapie eisen die ook voor fokschapen en fokgeiten van 

toepassing zijn (zie punt 8 onder fokschapen/fokgeiten) 

 rechtstreekse afvoer naar bedrijf van bestemming (niet via verzamelcentrum, 

eventueel wel via een controlepost). 

 

b. scrapie voorwaarden: 

Mestschapen : naar landen met een verwaarloosbaar scrapie risico of een goedgekeurd 

scrapiebestrijdingsprogramma naar idem als fokschapen (Oostenrijk, Zweden, Denemarken 

en Finland) idem als fokdieren, dus; 

 een paspoort met dubbel ARR volstaat, naast het feit dat zij niet van bedrijven 

komen waar beperkingen ivm scrapie gelden. 

NB:  voor schapenrassen waarbij het gen ARR weinig voorkomt kan in de toekomst 

  onder dezelfde voorwaarden als mestgeiten geëxporteerd worden.  

 

Mestgeiten naar lidstaten met een verwaarloosbaar scrapie risico of een goedgekeurd 

scrapiebestrijdingsprogramma (Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland):  

 er bestaat geen paspoort dubbel ARR. Deze fok/mestgeiten moeten daarom 

afkomstig zijn van bedrijven met een erkend verwaarloosbaar risico op klassieke 

scrapie. Om als bedrijf met een erkend verwaarloosbaar risico erkend te worden 
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moet het bedrijf voorafgaand aan of ten tijde van de eerste export door de NVWA 

gecontroleerd te worden waarbij met name de volgende eisen van belang zijn: 

  1.  bedrijf doet 7 jaar mee aan koppenonderzoek GD 

  2.  uitsluitend aanvoer van dieren van dezelfde status of hoger, dwz dat bij aanvoer 

  van geiten dit jaar het aanvoerende bedrijf ook 7 jaar aan koppenonderzoek deel 

  moet hebben genomen. Bij aanvoer vorig jaar moet dat 6 jaar zijn, bij aanvoer 2 

  jaar geleden moet dat 5 jaar zijn op moment van aanvoer etc.  

  3.  I&R moet op orde zijn 

  4.  dieren zijn niet gehouden op een bedrijf waar tijdens hun verblijf klassieke 

  scrapie is vastgesteld 

  5.  geen directe of indirecte contacten met schapen of geiten van een lagere status 

  (gemeenschappelijk gebruik van weides) 

  6. bij gebruik van sperma (KI) of embryo’s gelden extra voorwaarden 

NB: Een bedrijf wat voor het eerst mestdieren wil exporteren naar Oostenrijk, Zweden, 

Denemarken en Finland moet dat ruim voor de export aanvragen bij de NVWA. De NVWA 

controleert dan de erkenningseisen. De erkenning voor verwaarloosbaar risico óf 

gecontroleerd risico op klassieke scrapie is maximaal één jaar geldig (zie projectprotocol 

LVNT158) 

 

Mestschapen en Mestgeiten naar overige lidstaten:  

 geen aanvullende scrapievoorwaarden ! 

 

5.1.2.3 Slachtschapen/slachtgeiten 

 

a algemene 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 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. 
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De werkzaamheden van de vervoerder zijn op de boerderij gelijk aan die op het 

verzamelcentrum. 

b. scrapie voorwaarden ;   

 geen aanvullende voorwaarden ! 

 

5.2 Werkzaamheden NVWA 

 

5.2.1 Werkzaamheden NVWA-kantoor  

 

Aanvraag  verzamelcentrum 

Op het NVWA-kantoor worden de digitale aanmelding van de blokperiodes en de digitale 

aanvragen voor de certificering of de afgifte van een veterinair document op de volgende 

wijze verwerkt: 

 Digitale bevestiging van de ontvangst van melding van de blokperiode en/of een 

exportaanvraag aan de exploitant; 

 de ingediende meldingsformulieren voor de blokperiode en de exportaanvragen 

worden gecontroleerd op juistheid. 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 dit akkoord is wordt er een dierenarts ingepland voor de afgifte van het 

veterinaire document; 

 reistijd wordt beoordeeld aan de hand van de meegeleverde routenet uitdraai; 

 digitale melding van akkoord van de aanvraag en melding of, indien deze 

afgewezen moet 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.  

 

Aanvraag boerderij 

De medewerker van het NVWA-kantoor controleert de digitale 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 de 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 

 een exportaanvraag (boerderij) 

 per transport een geaccordeerde uitdraai van de routeplanner “Routenet” 

 per export, indien van toepassing, een geaccordeerd journaal deel 1 
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 per export, indien van toepassing, een derde landen certificaat 

 de actuele lijst van geschorste vervoerders (via het Interventiebureau Dier te 

Zwolle) 

 

Na afloop van de exportcertificering zorgt de aangewezen medewerker van het kantoor 

voor:  

 De vorming en beheer van het dossier. 

 Verzending van de gele doordruk van het journaal naar Interventiebureau Dier 

(indien van toepassing) 

 

 

5.2.2  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  Gegevenscontrole  

B Controle van het vervoermiddel met bijbehorende documentatie en de naleving van 

de R&O-voorschriften 

C Uitvoering van de klinische keuring tijdens het inladen 

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

werkzaamheden  

 

A  Gegevenscontrole 

Deze controles worden uitgevoerd vóórafgaand 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 schriftelijk besluit achtergelaten met de reden hiervan (zie 

bijlage 5).  

Dierziektestatus herkomstbedrijven (UBN): aan de hand van de lijst afkomstig van intranet.  

De controle op de dierziektestatus is altijd 100% (de exploitant/exporteur heeft hier zelf 

geen controlemogelijkheid,    

 

Bij export vanaf een boerderij worden altijd de documenten, uitslagen en verklaringen 

gecontroleerd, die door de exporteur worden verstrekt. De veehouder verleent tevens 
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inzage in de centrale I&R-databank. In de I&R databank kan steekproefsgewijs de 

verblijfstijd op het herkomstbedrijf van de te exporteren dieren gecontroleerd worden en 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. De steekproefgrootte is 10% met 

een minimum van 10 dieren en een maximum van 50 dieren.  Indien er minder dan 10 

dieren op export gaan worden alle dieren gecontroleerd in de I&R databank. Als er  

onregelmatigheden worden gevonden, wordt de hele partij gecontroleerd.  

 

Bij export vanaf een verzamelcentrum vindt een steekproef plaats op de af te voeren partij. 

De steekproefgrootte is tenminste 10% met een minimum van 10 dieren en een maximum 

van 50 dieren per afgevoerde partij.  De dierenarts vergelijkt de I&R-nummers van de 

dieren uit de steekproef met de I&R-uitdraai van de exploitant. Conventionele nummers 

vereisen een handmatige controle. De dieren uit de steekproef worden vervolgens 

gecontroleerd in de I&R databank. De dieren hebben tenminste de laatste 21 dagen voor 

afvoer op het herkomstbedrijf verbleven én de laatste 21 dagen voor afvoer heeft geen 

aanvoer van schapen/geiten op het herkomstbedrijf plaatsgevonden én de laatste 30 dagen 

voor afvoer heeft geen aanvoer evenhoevigen uit derde landen op het herkomstbedrijf 

plaatsgevonden. Als er dieren in de steekproef niet voldoen, dan de hele partij controleren! 

Bij grotere aantallen dieren kan dit betekenen dat er een nieuwe keuring aangevraagd moet 

worden omdat een 100% controle binnen de geplande tijd niet mogelijk is. 

Indien er op de locatie geen verbinding met de databank verkregen kan worden, kan er 

gebruik gemaakt worden van de apparatuur van de exploitant of wordt achteraf 

gecontroleerd 

Alle dieren die niet voldoen worden rechtstreeks afgevoerd naar een binnenlands slachthuis. 

Dieren die niet in I&R gemeld zijn (geen geboortemelding) en waarbij geen herstel mogelijk 

is, moeten gedood worden op het VC en afgevoerd ter destructie. 

De dieren uit de steekproef worden tevens gecontroleerd op de aanwezigheid van een 

eigenverklaring van de veehouder. Deze eigen verklaring bevindt zich op het I&R-

vervoersdocument of wordt los aangeleverd in geval de dieren reeds in de databank 

afgemeld zijn door de veehouder of met de I&R-gegevens in de reader vervoerd zijn (de 

gegevens van de vervoerder staan 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.  

Op een verzamelcentrum gelden onderstaande bijkomende voorwaarden: 

Indien geen toegang verkregen wordt tot de administratie wordt er niet gecertificeerd. 

Indien de exploitant de officiële dierenarts niet faciliteert en/of geen gevraagde gegevens 

opzoekt c.q. toont aan de dierenarts wordt er niet gecertificeerd. 

Bij onvolledige of dubieuze invoer in de elektronische databank wordt niet gecertificeerd en 

wordt gehandhaafd conform bijlage 4 en het specifieke interventiebeleid IB01-spec20 .  
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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.  

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 vervoer van melkgevende schapen en geiten moet na maximaal 12 uur reizen op 

een bioveilige locatie (controlepost of verzamelcentrum met melkvoorziening) gemolken 

kunnen worden. Dit moet in het journaal opgenomen zijn. 

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 overlegd te worden aan de officiële dierenarts NB: let op de 

benodigde extra tijd voor het laden en lossen en het afladen bij een 2e bestemming in 

geval van 2 vervoerseenheden (norm is een half uur per extra bestemmingsadres i.v.m. 

afladen en afhandeling documenten! Dit gaat af van de maximale reistijd. Bovendien 

moeten deze lospunten opgenomen worden op de uitdraai van routenet als “via” punten. 

 

Alle eventueel benodigde documentatie in het kader van Bluetongue, zie hiervoor de 

instructie BT-07 (herkauwers). http://www3.vwa.nl/werkwijzer/Bluetongue/BT-07a.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, dat 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 

http://www.routenet.nl/
http://www3.vwa.nl/werkwijzer/Bluetongue/BT-07a.pdf
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transporten wordt geschonken aan de aanwezigheid van passend strooisel, voeder, gevulde 

watertank, werkende drinknippels, ventilatoren, temperatuursensoren en 

temperatuurregistratie met alarmsysteem.  

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 op verzoek getoond te worden. Buitenlandse 

vergunningen moeten tevens in de Engelse taal zijn opgesteld. 

De chauffeur dient bij transporten langer dan 65 km in het 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. 

 

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 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.  

 

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 (bij dieren geboren tussen 9 juli 2005 en 1 

januari 2010): 

 twee conventionele gele oormerken 

 een conventioneel oormerk en een tatoeage; dieren die op deze manier gemerkt 

zijn mogen niet op export 

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 (verplicht bij dieren die ná 1 januari 2010 

geboren zijn): 
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 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 

EZ. 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). Het UBN is dus niet meer meegenomen in de 

elektronische merking ! 

 

NB: Op een verzamelcentrum mogen schapen en geiten niet van een vervangend merk of 

een tijdelijk merk voorzien worden. Ook ommerken (conventionele merken vervangen door 

elektronische merken) is niet toegestaan 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 vanaf een erkende 

handelsstal uit een andere lidstaat of vanaf een veehouderij uit een andere lidstaat, dan 

wordt bij het exportcertificaat, als bijlage, een kopie van het gezondheidscertificaat 

waarmee de dieren zijn aangevoerd toegevoegd. 

 

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. Bij de certificering dient erop gelet te 
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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 

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 verzamelcentrum 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 een ander 

verzamelcentrum in het buitenland. 

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)”.  

 

Ter controle op de volledigheid van het uitgevoerde certificeringsproces wordt via de PDA 

de MSPIN  lijst gebruikt of het “keuringsrapport Handelsverkeer schapen en geiten” 

ingevuld (bijlage 6) en aan het dossier toegevoegd  

 

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” conform 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 kopie van het formulier is voor de NVWA 

(exportdossier). 

 

6 Registratie en archivering 

6.1 Registratie 

NVT, registratie van de certificering vindt plaats in Traces 

6.2 Archivering 

Binnen de NVWA worden alle relevante bescheiden per exportzending als één dossier 

gearchiveerd te Utrecht.  

 

7 Interventie 

7.1 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

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 
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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 houders van dieren 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 Vo. 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 de 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. 

 

7.2 handhaving 

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.  
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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 schriftelijk besluit 

achtergelaten met de reden hiervan (zie Bijlage 5). 

 

De tabel in Bijlage 4 geeft primair de directe acties aan bij geconstateerde omissies. Alle 

omissies en daaropvolgende acties worden gemeld bij Interventiebureau Dier te Zwolle . Zo 

wordt een bedrijfsdossier opgebouwd. Naast afwijkingen van de transportverordening 

kunnen afwijkingen op het gebied van preventie (met name verzamelcentra) gevonden 

worden. De rapportage leiden tot een heel scala van maatregelen, van schriftelijke 

waarschuwing tot last onder dwangsom (LOD) en schorsing of intrekking van de erkenning 

(specifiek interventiebeleid). De sanctionering dmv bestuurlijke boete zal geleidelijk ook 

steeds meer toegepast kunnen worden. 

 

Naast de directe acties mbt de partijen die volgen uit deze handhavingstabel zijn moeten 

ook  IB01-SPEC17 voor dierentransport en IB01-SPEC20 voor preventie gevolgd worden 

 

(*) link intranet:  home> onderwerpen> regels voor ondernemers > dier > dierenwelzijn . 

formulieren dierenwelzijn > melden overtredingen Regeling preventie dierziekten  

 

8 Arbo, milieu en veiligheid 

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

van het NVWA hygiëneprotocol bedrijfsbezoeken. 

Op de veehouderij dient het personeel, de exporteur(s) en vervoerder(s) zich te 

conformeren aan de hygiëneregels van het bedrijf. Bij een verzamelcentrum zijn deze 

regels vastgelegd in het protocol van het bedrijf. 

 

9 Divers 

9.1 Bijlagen (gepubliceerd onder deze instructie als aparte bijlagen) 

9.1.1 Houdersverklaring voor te exporteren fokschapen 

9.1.2 Houdersverklaring voor te exporteren fokgeiten 

9.1.3 Lidstaten die een goedgekeurd nationaal scrapiebestrijdingsprogramma bezitten 

9.1.4 Protocol tbv de handhaving door de NVWA bij omissies exportcertificering en controles 

schapen en geiten 

9.1.5 Besluit weigering afgifte exportcertificaat 

9.1.6 Keuringsrapport handelsverkeer schapen en geiten 

9.1.8a Voorbeeld deel II tracescertificaat slachtschapen en slachtgeiten 

9.1.8b  Voorbeeld deel II tracescertificaat mestschapen en mestgeiten 
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9.1.8c  Voorbeeld deel II tracescertificaat fokschapen en fokgeiten 


