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BIJLAGE 3- OVEUV05  

 
II. Informatie over de gezondheid    

E1 herkauwers/suidae 
 
 Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) /  dierenarts die verantwoordelijk is voor de 

inrichting van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1), verklaart hetgeen volgt:  

(1)hetzij 

 [II.1. 

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;] commercieel vervoer dus deze optie aanvinken 

(1)of 

 [II.1. 

op het ogenblik van de inspectie waren de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
388/2010 van de Commissie voor niet-commerciële doeleinden te vervoeren 

 honden(1) /  katten(1)/  fretten(1) geschikt om te worden vervoerd;]  

(1)hetzij 

 [II.2. 

aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad is voldaan en de 

 herkauwer(s)(1)/  suidae(1) die niet onder aanvinken juiste optie 

 Richtlijn 64/432/EEG van de Raad(1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) 
valt (vallen):  

  a) behoort (behoren) tot de soort ; soortnaam invullen 

  b) vertoonde(n) bij onderzoek geen klinische verschijnselen van een ziekte 
waarvoor het dier (de dieren) gevoelig is (zijn);  

  c) 

is (zijn) afkomstig van een  officieel vrij van tuberculose(1)/  officieel 

vrij van brucellose(1) of  vrij van brucellose(1)  zijnd beslag(1)/ 

 bedrijf(1) waarvoor geen beperkingen in verband met varkenspest gelden 

of van een bedrijf waar het dier (de dieren) met negatief resultaat  de tests 
bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b)(1)/ deze optie aanvinken bij herkauwers en 

camelidae (Brucellose en TBC uitslag nodig)  de test bedoeld in artikel 6, lid 
3, onder d) (1) van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft (hebben) ondergaan;] 
deze optie aanvinken bij Suidae (dan alleen Brucellose uitslag nodig) 

(1)(2)of 

 [II.2. 

aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad is voldaan en de 
vogels, m.u.v. van de in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad bedoelde:  

  a) voldoen aan Beschikking 2007/598/EG, zijn op (datum) tegen aviaire influenza 
ingeënt met het vaccin (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf waar in de 
afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd;  

  b) voldoen aan de voorschriften van artikel 7 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad;  

  c) vertoonden bij onderzoek geen klinische verschijnselen van een ziekte waarvoor 
zij gevoelig zijn;]  

(1)of 

 [II.2. 

aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad is voldaan en de 
haasachtigen:  

  a) voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad;  

  b) vertoonden bij onderzoek geen klinische verschijnselen van een ziekte waarvoor 
zij gevoelig zijn;]  

(1)of 

 [II.2. 

aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad is voldaan en de 
honden hebben in de laatste 24 uur vóór verzending een klinisch onderzoek door een door 
de bevoegde autoriteit erkende dierenarts ondergaan en uit dat onderzoek is gebleken dat 
de dieren in goede gezondheid verkeren, en zij voldoen, overeenkomstig artikel 10, lid 2, 
van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad, aan de voorschriften van artikel 5 van Verordening 
(EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad;  

 en (1)hetzij 

  [zij zijn niet behandeld tegen Echinococcus multilocularis;]  

  (1)of 

  [zij zijn tegen Echinococcus multilocularis behandeld overeenkomstig 
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 van de Commissie;] ]  

(1)of 

 [II.2. 

aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad is voldaan en de 

 katten(1)/  fretten(1) hebben in de laatste 24 uur vóór verzending een klinisch 
onderzoek door een door de bevoegde autoriteit erkende dierenarts ondergaan en uit dat 
onderzoek is gebleken dat de dieren in goede gezondheid verkeren, en zij voldoen, 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad, aan de 
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voorschriften van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad;]  

(1)of 

 [II.2. 

de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 388/2010 van de Commissie voor niet-
commerciële doeleinden te vervoeren zending van meer dan vijf honden heeft in de 
laatste 24 uur vóór verzending een klinisch onderzoek door een door de bevoegde 
autoriteit erkende dierenarts ondergaan en uit dat onderzoek is gebleken dat de dieren in 
goede gezondheid verkeren, en zij voldoen, overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Richtlijn 
92/65/EEG van de Raad, aan de voorschriften van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 
998/2003 van het Europees Parlement en de Raad;  

 en (1)hetzij 

 [de geplande bestemming van de dieren, die is vermeld in vak I.10, of in 
vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, vereist geen behandeling 
tegen Echinococcus multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 1152/2011 van de Commissie;] ]  

  (1)of 

 [zij zijn tegen Echinococcus multilocularis behandeld overeenkomstig 
artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 van de Commissie;] 
]  

(1)of 

 [II.2. 

de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 388/2010 van de Commissie voor niet-

commerciële doeleinden te vervoeren zending van meer dan vijf  katten(1)/ 

 fretten(1) heeft in de laatste 24 uur vóór verzending een klinisch onderzoek door 
een door de bevoegde autoriteit erkende dierenarts ondergaan en uit dat onderzoek is 
gebleken dat de dieren in goede gezondheid verkeren, en zij voldoen, overeenkomstig 
artikel 10, lid 2, van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad, aan de voorschriften van artikel 5 
van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad;]  

  

II.3. De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(3) bij Richtlijn 92/65/EEG van 
de Raad vermelde ziekten zijn als volgt: (1)  

 

  ziekte Besluit  

  ziekte Besluit  

  ziekte Besluit  

 

 II.4. Dit certificaat is geldig tot en met (4)  

 

 

Bluetongue 
(BT):  

vrijstelling van het verplaatsingsverbod  

 

  Dieren in overeenstemming met artikel  7, lid 1, of  7, lid 2, onder a), of  7, lid 2, onder b), of 

 7, lid 2, onder c), of  7, lid 2 bis, onder a), of  7, lid 2 bis, onder b), of  7, lid 2 bis, 
onder c), (aangeven wat van toepassing is) van Verordening (EG) nr. 1266/2007.  

  Dieren in overeenstemming met artikel  8, lid 1, onder a), of  8, lid 1, onder b), of  8, lid 4, of 

 8, lid 5 bis, (aangeven wat van toepassing is) van Verordening (EG) nr. 1266/2007.  

  

Behandeling met insecticide/insectwerend middel (naam van het product invullen) op (datum invullen) 
invullen indien de dieren worden vervoerd naar een niet BT-vrij gebied overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1266/2007.  

  

Dier(en) in overeenstemming met artikel 9 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1266/2007.  

  

Het dier (de dieren) is (zijn) tot de verzending in een seizoensgebonden bluetonguevrij gebied gehouden 
tijdens de seizoensgebonden vectorvrije periode die begon op (datum vermelden) sinds hun geboorte of 

gedurende ten minste 60 dagen  en zijn dan, in voorkomend geval (aangeven wat van toepassing is), 
overeenkomstig het OIE Terrestrial Manual en met negatieve resultaten aan een test voor de opsporing van 
ziekteverwekkers op uiterlijk zeven dagen vóór de verzending genomen monsters onderworpen 
overeenkomstig bijlage III, deel A, punt 1, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007.  

  

Dier(en) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 2, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007  

  

Dier(en) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 3, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007  
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Dier(en) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 4, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007  

  

Dier(en) gevaccineerd tegen bluetongueserotype(s) (serotype(s) invullen) met (naam van het vaccin 

invullen) met een  geïnactiveerd /  gemodificeerd levend vaccin (aangeven wat van toepassing is) 
in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 5, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007.  

  

Dier(en) onderworpen aan een serologische test overeenkomstig het OIE Terrestrial Manual voor de 
opsporing van antilichamen tegen het bluetonguevirusserotype (serotype vermelden) in overeenstemming 
met bijlage III, deel A, punt 6, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007.  

  

Dier(en) onderworpen aan een specifieke serologische test overeenkomstig het OIE Terrestrial Manual voor 
de opsporing van antilichamen tegen alle aanwezige of wellicht aanwezige bluetonguevirusserotypes 
(serotypes vermelden) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 7, bij Verordening (EG) nr. 
1266/2007.  

    "Het dier is (de dieren zijn) niet drachtig" of  "Het dier is (de dieren zijn) mogelijk drachtig en 

voldoet (voldoen) aan de voorwaarde(n)   (van de punten  5,  6 en  7 vóór de 

inseminatie of dekking, of  van punt 3 ; aangeven wat van toepassing is)".  

 

 

Opmerkingen  

Deel I:  

� Vakken I.1 tot en met I.4, I.8, I.20, I.25 en 
I.31: 

vereist voor het niet-commerciële verkeer van meer dan vijf 
honden, katten en fretten.  

� Vak I.6: nummer(s) van de begeleidende documenten: CITES, indien van 
toepassing.  

� Vak I.19: de juiste GS-code gebruiken: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 
01.06.39.  

� Vak I.25: "Gezelschapsdieren" alleen aankruisen als meer dan vijf honden, 
katten of fretten voor strikt niet-commercieel verkeer moeten 
worden gecertificeerd.  

� Vak I.31: identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel 
geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan 
met identificatie van de partij.  

 

Deel II:  

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.  

(2) De certificatievoorschriften gelden alleen voor vogels die in het kader van een bij Beschikking 2007/598/EG van 
de Commissie goedgekeurd programma voor preventieve vaccinatie zijn ingeënt tegen aviaire influenza.  

(3) Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.  

(4) De geldigheidsduur van dit certificaat bedraagt tien dagen, gerekend vanaf de datum van afgifte, behalve voor 
honden, katten en fretten die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 388/2010 voor niet-commerciële doeleinden 
worden vervoerd, in welk geval het certificaat geldig is gedurende vier maanden of tot de vervaldatum van de 
antirabiësvaccinatie, bedoeld in afdeling IV van het paspoort, indien deze datum vroeger valt.  

� De kleur van het stempel en de handtekening moet verschillen van de kleur van de andere gegevens op het 
certificaat.   

  

 
 

 


