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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

" @fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; l@nebih.gov.hu";
" @am.gov.hu"; i@nebih.gov.hu"

Cc: )
Subject: MOS 891440 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents
Date: donderdag 10 december 2020 12:42:18
Attachments: 11138141_1670758_2_IMG_20200929_084126355.jpg

11138141_1670760_1_IMG_20200929_084116600.jpg
printing.pdf
11138141_1670759_0_IMG_20200929_084250765.jpg
A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11138141.pdf

Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: .
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-2: Copy of the Passport of 
Attachment 3: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 3: Dental photos of 
Attachment 4: Statement official veterinarian of the new owner
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 5,5 months old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 3
months old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip  vrouwelijk 15+ weeks
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

34

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

15.28 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1
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3/nl 4

Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer

3/nl 4
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Inspecteur Dierenarts / Officieel DierenartsNaam (in hoofdletters): 

Nr. LLokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer

4/nl 4
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Formdesknr: 11138141 - 130130

Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (huisdieren)

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

 

Uw gegevens

Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

  

Straatnaam t Huisnummer Toevoeging  

Postcode Plaatsnaam

Land

Telefoon

E-mailadres

Herhaal e-mailadres

Wat is uw
achtergrond

Dierenarts

 

 

Geef hier een concrete toelichting van de klacht

Omschrijf uw klacht in eigen woorden.
Om het onderzoek te stroomlijnen, volgt hieronder een aantal specifieke vragen over het
welzijn en gezondheid (inclusief tekortkomingen/fraude van de invoer eisen in Europa)
van gezelschapsdieren

Pup zou nu 5,5 maand oud zijn, echter zij is nog niet aan het wisselen. -> zij is jonger
dan de leeftijd op het paspoort. 
 -> pup is te jong de grens over gegaan. (Ongeldige rabiesenting)
Komt uit Hongarije, is via  aangekocht.

Onderwerpen en categorie die de klacht het beste omschrijven

Welk(e) onderwerp(en) omschrijven deze klacht het beste Te jong(e) dier(en) geïmporteerd
Ontbreken of fraude paspoort**

 

Te vroege of te late rabiës-inenting
 

Te vroeg gescheiden van moeder
Welzijn / gezondheid benadeeld door fokbeleid

 

 

 

 

Kunt u aangeven op welke categorie uw klacht met name betrekking heeft. Handel buitenland

Plaatsbepaling waarover de klacht gaat
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Betreft Adres

Gegevens bestaand adres

Bedrijfsnaam / handelsnaam

Postcode Huisnummer 43

Straat

Plaats

Gemeente

Provincie

De klacht heeft betrekking op een Handelaar
 

Diersoort en aantallen

Diersoort Honden

Betreft de klacht alle aanwezige gezelschapsdieren Nee

Aantal dieren die het betreft 1

Zijn identificatie en registratiegegevens van het dier / de dieren bekend Ja

Chipnummer Paspoortnummer Ras

Westhighland White terriër

Land van herkomst

Hongarije

Leeftijd dier

Jong dier

Zijn er nog andere dieren aanwezig en heeft de klacht hier betrekking op Ja en de klacht heeft hier ook betrekking op

Soort dieren waarop deze klacht ook betrekking heeft

Hond

Wat voor een actie heeft u zelf al ondernomen Eigenaar pup ingelicht
 

Heeft deze actie iets opgeleverd Nee

Heeft u eerder een klacht ingediend over deze houder Ja

 

Let op:
U kunt max 3 bestanden uploaden De limiet voor bijlagen bij dit formulier is 1 MB per bestand.
Maak daarom foto's in een lage resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier verzendt.
U voorkomt hiermee dat het inzenden van het formulier wordt gestopt.
Foto's verkleinen kan o.a. met speciale via internet beschikbare tools.
In de meeste gevallen is een bestand met aan de langste zijde 1500 pixels ruim voldoende.
Indien u meer dan 3 bestanden (foto's en/of (ingescande) documenten) wilt toevoegen, kunt u deze samenvoegen tot 1 document.
Houd er dan wel rekening mee dat het totale bestand niet groter is dan 1MB

 

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11138141_1670758_2_IMG_20200929_084126355.jpg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11138141_1670759_0_IMG_20200929_084250765.jpg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11138141_1670760_1_IMG_20200929_084116600.jpg

 

Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst? Nee
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From:
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Cc: );  NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi

Subject: MOS 892290, 886877, 884949: Import of dogs from Hungary to the Netherlands with incorrect age on
official documents

Date: dinsdag 5 januari 2021 17:12:07
Attachments: image001.jpg

canine and feline dentition.pdf

Dear Colleague,
 
We are thankful for your notifications on the matter of Hungarian dogs transported to the
Netherlands with possibly incorrect age on official documents.
I would like to give a feedback to your e-mails sent with the reference number MOS 892290 ,
MOS 886877 and MOS 884949, and also ask for your cooperation.
 
The above mentioned three cases concern transportation of dogs recently carried out by an
assembly center,  and all seem to have the same problem: the dogs look younger
than 16 weeks, which is stated in their passports (but they have all their deciduous teeth).
 
The National Food Chain Safety Office of Hungary has forwarded the information you have
provided us to the responsible local veterinary unit (LVU) for further investigations and taking
consequential measures, if needed, but they have not found any irregularities in relation to the
assembly center or the veterinarians concerned.
 

Due to the increased number of complaints from your country, from the 7th of December we
requested pictures of the teeth of each dog . is about to transport to EU countries
along with the pre-notification of the transport.
 
As far as we know, the pace of teething is individual for every dog. It is a very difficult (or even
impossible) task to precisely determine the age of the dog exclusively based on the teeth of the
animal. In cases when there is no remarkable inaccuracy observed between the data of the
passport/vaccination book and the condition of the dogs by looking at their teeth, the practicing
and the official veterinarians have no choice but to rely on the information provided them by
these documents or by the breeders of the animals.
 
According to your previous e-mails: „(The dog) has not yet changed a baby tooth and is therefore
actually not yet 8 weeks old.”
Our Directorate has asked two veterinarian experts to confirm this statement and also to
determine the age of the french bulldog with the microchip number  (MOS
886877) based on the photo of the dog you have sent us previously. Although they could not
have judge the age of the dog on the basis of the photo due to its lack of details (the premolars
and the upper incisivi are not visible), according to them the dog can be anywhere between 8 to
24 weeks of age (although probably closer to the former than to the latter). Literature on the
subject that they rely on during their daily work suggest that the eruption of permanent teeth
approximately starts at the age of 12 weeks, but it also greatly depends on the breed and the
individual qualities of the dog.
 
It is a very controversial topic, but we would like to find a solution for this problem. That is why
we ask you to send us the dental chart that the animal health authority of the Netherlands use
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for determine the age of dogs officially, so that we can propose using it for the trading of dogs
between Hungary and the other member states of the European Union.
 
Please, when similar cases with suspected incorrect age on official documents of dogs
transported from Hungary to your country occurs, send us the dentition numbers (similar to the
attached file) of every dog concerned along with the usual notification and copies of the
passports, it would be a huge help.
 
We wish you a happy new year!
 
All the best,
 

 
National Food Chain Safety Office
Animal Health and Animal Welfare Directorate
Animal Health Traceability Department

@nebih.gov.hu

 
 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 13:01
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nebih.gov.hu>;

@fvm.gov.hu>; 
@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;

@am.gov.hu>;
@nebih.gov.hu>

CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: MOS 892290 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on
official documents part 1 of 2
 
 

 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: .
 
Place of origin:
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Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-3: Copy of the Passport of  
Attachment 4: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 5: Statement official veterinarian of the new owner
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be over 16 weeks old, but has
not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8 weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES / Passport): Canis familiaris
microchip   mannelijk  13/04/2020.
 
The TRACES certificate has been completed by 
The passport was issued by ..
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future? We would like to be
informed about the measures taken.
 
Thank you in advance,
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

@nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Triadan Tooth Numbers 

Canine and Feline Dentition 

 

 

In the tables below, for permanent teeth, I = 

incisor, C = canine, P = Premolar, and M = 

molar.   For deciduous  teeth, i = incisor, c = 

canine and p = premolar.      

       * = tooth not normally present.

                                       RIGHT                                Permanent Teeth - Dog - Maxillary Teeth                                 LEFT 

 M2 M1 P4 P3 P2 P1 C I3 I2 I1 I1 I2 I3 C P1 P2 P3 P4 M1 M2  

 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210  

                      

411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 

M3 M2 M1 P4 P3 P2 P1 C I3 I2 I1 I1 I2 I3 C P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3 

RIGHT                                                    Mandibular Teeth                                                  LEFT   

 

 

RIGHT                        Permanent Teeth - Cat - Maxillary  Teeth                            LEFT 

M1 P4 P3 P2  C I3 I2 I1 I1 I2 I3 C  P2 P3 P4 M1 

109 108 107 106 * 104 103 102 101 201 202 203 204 * 206 207 208 209 

                  

409 408 407 * * 404 403 402 401 301 302 303 304 * * 307 308 309 

M1 P4 P3   C I3 I2 I1 I1 I2 I3 C   P3 P4 M1 

RIGHT                                           Mandibular Teeth                                               LEFT 

 

RIGHT                       Deciduous Teeth - Cat - Maxillary  Teeth                             LEFT 

p4 p3 p2  c i3 i2 i1 i1 i2 i3 c  p2 p3 p4 

508 507 506    * 504 503 502 501 601 602 603 604 * 606 607 608 

                

808 807 * * 804 803 802 801 701 702 703 704 * * 707 708 

p4 p3   c i3 i2 i1 i1 i2 i3 c   p3 p4 

RIGHT                                             Mandibular Teeth                                              LEFT 

 

Tables provided by AVDC based on Floyd, M: The Modified Triadan System in J Vet Dent, 8, 4, 19-20, 1991 

      Permanent       Deciduous 

 RIGHT  LEFT RIGHT LEFT 

  Maxillary    100+   200+    500+   600+ 

Mandibular    400+   300+    800+   700+ 

            RIGHT                                Deciduous Teeth – Dog - Maxillary Teeth                      LEFT 

p4 p3 p2  c i3 i2 i1 i1 i2 i3 c  p2 p3 p4 

508 507 506 * 504 503 502 501 601 602 603 604 * 606 607 608 

                

808 807 806 * 804 803 802 801 701 702 703 704 * 706 707 708 

p4 p3 p2  c i3 i2 i1 i1 i2 i3 c  p2 p3 p4 

RIGHT                                            Mandibular Teeth                                              LEFT 
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
@am.gov.hu"; @nebih.gov.hu"

Cc: )
Subject: MOS 892290 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents part 1

of 2
Date: donderdag 10 december 2020 13:00:33
Attachments: paspoort 2.jpg

paspoort.jpg

 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU
Certifying veterinarian: .
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-3: Copy of the Passport of  

2020.0024320
Attachment 5: Statement official veterinarian of the new owner
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at  According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   mannelijk  13/04/2020.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by ..
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.
 
Thank you in advance,
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  
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@nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
@am.gov.hu"; @nebih.gov.hu"

Cc:
Subject: MOS 892877 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents
Date: donderdag 10 december 2020 13:53:37
Attachments: paspoort pup .pdf

printing.pdf
Formulier pup .pdf

Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: .
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1: Copy of the Passport of 
Attachment 2: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 3: Statement official veterinarian of the new owner
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 5,5 months old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 3
months old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip  vrouwelijk 15+ weeks
 
The TRACES certificate has been completed by 
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

33

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

15.28 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

.

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1
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3/nl 4

Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte

D
ee

l 
II

: 
C

er
ti

fi
ce

ri
n

g
EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Inspecteur Dierenarts / Officieel DierenartsNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer

4/nl 4

Doc 93



Doc 93



From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; ;

@am.gov.hu"; 
Cc: )
Subject: MOS 902466 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents
Date: vrijdag 29 januari 2021 08:51:28
Attachments: A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11211292.pdf

FW Te jonge hond Hongarije MOS 902466.msg
printing.pdf

 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: .
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1: Statement official veterinarian of the new owner
Attachment 2: Copy of the Passport of  
Attachment 3: TRACES certificate INTRA.HU
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   mannelijk
 28/06/2020.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.
 
Thank you in advance.
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
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Formdesknr: 11211292 - 131933

Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (huisdieren)

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

 

Uw gegevens

Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

Straatnaam Huisnummer Toevoeging e

Postcode Plaatsnaam

Land

Telefoon

Telefoon Int

E-mailadres

Herhaal e-mailadres

Wat is uw
achtergrond

Dierenarts

 

 

Geef hier een concrete toelichting van de klacht

Omschrijf uw klacht in eigen woorden.
Om het onderzoek te stroomlijnen, volgt hieronder een aantal specifieke vragen over het
welzijn en gezondheid (inclusief tekortkomingen/fraude van de invoer eisen in Europa)
van gezelschapsdieren

Eigenaar komt ter controle met pas aangeschafte pup. (dag ervoor gekocht), via
marktplaats .(Advertentie , Bordeauxdog pups mix Cane Corso).
Deze was in bezit van een Hongaars paspoort en zou 28-6 geboren zijn.
Deze hond had nog geen snijtanden gewisseld en was qua ontwikkeling (gewicht) veel
kleiner dan van een hond van een dergelijke kruising verwacht mag worden.
Mijn geschatte leeftijd is 12 a 13 weken ipv 5 maanden. 
Hiermee denk ik dat er met de invoereisen gefraudeerd is.
De adverteerder biedt meerdere nesten/pups aan.

Onderwerpen en categorie die de klacht het beste omschrijven

Welk(e) onderwerp(en) omschrijven deze klacht het beste Te jong(e) dier(en) geïmporteerd
 

 

 

 

 

 

Kunt u aangeven op welke categorie uw klacht met name betrekking heeft. Handel buitenland
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Plaatsbepaling waarover de klacht gaat

Betreft Plaats niet te koppelen aan adres

Gegevens locatie niet te koppelen aan een bestaand adres

Het is heel belangrijk om de plaats zo precies mogelijk te beschrijven.
De NVWA is erg geholpen met een GPS-locatie. Dit kunt u achterhalen via uw telefoon (als u internetverbinding heeft).
Via uw app-store kunt u verschillende gratis apps downloaden voor het bepalen van de GPS-Coördinaten.

Beschikt u over de GPS-coördinaten van de locatie. Nee

Beschrijving van de plaats van de locatie:
Geef zoveel mogelijk herkenbare punten bv: in de buurt van een kruispunt, van een kilometerpaaltje,
van een bomenrij, tussen 2 huisnummers in, schuurtjes, dijk, elektriciteitsmast, enz.
Aan het einde van dit formulier heeft u de mogelijkheid om foto's van de locatie toe te voegen.

Betreft adv.nr.:  marktplaats

De klacht heeft betrekking op een Handelaar
 

Diersoort en aantallen

Diersoort Honden

Betreft de klacht alle aanwezige gezelschapsdieren Nee

Aantal dieren die het betreft 3

Zijn identificatie en registratiegegevens van het dier / de dieren bekend Nee

Zijn er nog andere dieren aanwezig en heeft de klacht hier betrekking op Ja en de klacht heeft hier ook betrekking op

Soort dieren waarop deze klacht ook betrekking heeft

Mogelijk heeft deze klacht ook betrekking op andere aanwezige pups

Wat voor een actie heeft u zelf al ondernomen Geen
 

Heeft u eerder een klacht ingediend over deze houder Nee

 

Let op:
U kunt max 3 bestanden uploaden De limiet voor bijlagen bij dit formulier is 1 MB per bestand.
Maak daarom foto's in een lage resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier verzendt.
U voorkomt hiermee dat het inzenden van het formulier wordt gestopt.
Foto's verkleinen kan o.a. met speciale via internet beschikbare tools.
In de meeste gevallen is een bestand met aan de langste zijde 1500 pixels ruim voldoende.
Indien u meer dan 3 bestanden (foto's en/of (ingescande) documenten) wilt toevoegen, kunt u deze samenvoegen tot 1 document.
Houd er dan wel rekening mee dat het totale bestand niet groter is dan 1MB
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From:
To: NVWA Klantcontactcentrum
Subject: FW: Te jonge hond Hongarije MOS 902466
Date: woensdag 2 december 2020 09:48:55
Attachments: image001.png

image0.jpeg
image1.jpeg
image2.jpeg
image3.jpeg
image001.png

Beste collega,
Kan deze mail bij MOS 902466 gevoegd worden?
Alvast dank!
 
Met vriendelijke groet,

Vrijdag is mijn vaste vrije dag.
........................................................................

team Dierenwelzijn, afdeling Dier, divisie Inspectie
Directie Handhaven
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken
Veldmaarschalk Montgomerylaan 500
5623 LE Eindhoven
Postbus 2168 5600 CD Eindhoven
.......................................................................
T 0900-0388
F 040-

@nvwa.nl
http://www.nvwa.nl

 

Van:  
Verzonden: donderdag 26 november 2020 17:06
Aan: ) 
Onderwerp: Re: Te jonge hond Hongarije MOS 902466
 
Beste  
 
Bijgaand de foto’s van het betreffende paspoort. De naam van de verkoper staat er niet in.
 
Met vriendelijke groet 
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Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Op 23 nov. 2020 om 10:35 heeft @nvwa.nl> het
volgende geschreven:


Geachte mevrouw/mijnheer ,
 
Ik heb uw melding in goede orde ontvangen.
Met uw melding wil ik graag een klacht richting de Hongaarse autoriteiten opstellen.
TBV de bewijslast heb ik meer informatie nodig.
Zou u mij de volgende gegevens per ommegaande willen mailen?
 
Foto van de verkopende partij uit het paspoort
Foto van het chipnr in het paspoort, svp gehele pagina zodat paspoortnr zichtbaar is.
Foto van de gegevens van de dierenarts die het paspoort heeft uit gegeven.
Alvast hartelijk dank!
 
Met vriendelijke groet,

Vrijdag is mijn vaste vrije dag.
........................................................................

team Dierenwelzijn, afdeling Dier, divisie Inspectie
Directie Handhaven
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken
Veldmaarschalk Montgomerylaan 500
5623 LE Eindhoven
Postbus 2168 5600 CD Eindhoven
.......................................................................
T 0900-0388
F 040-

@nvwa.nl
http://www.nvwa.nl

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

1

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

17.06 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 28/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 28/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 28/06/2020 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 30/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 30/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 28/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 28/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28/06/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 28/06/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 28/06/2020 1
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Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Officiële ControleurNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; "export"; "welfare@svscr.cz"
Cc:
Subject: MOS 902714 Import of dog from Czech to Belgium - the Netherlands with incorrect age on official

documents
Date: vrijdag 29 januari 2021 09:00:25
Attachments: 6408522.docx

printing.pdf

 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA
Certifying veterinarian: 
 
Place of origin:

 
Place of destination:
Bolkshof
Hoekeinde 93
B-2330 Merksplas
België
 
Attachments:
Attachment 1: Passport of  and statement official veterinarian of the new
owner
Attachment 2: TRACES certificate INTRA.CZ
 
 
Omission:
Import of a dog from Czech Republic to Belgium with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at  According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   vrouwelijk
8.6.2020.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

)

18

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

12.74 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 9.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 7.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 9.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 9.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 9.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 9.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 7.6.2020 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 9.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 9.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 9.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 6.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 6.6.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 6.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 8.6.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 27.5.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 27.5.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 27.5.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 27.5.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 27.5.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 27.5.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 27.5.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28.5.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28.5.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 28.5.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 28.5.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28.5.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28.5.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28.5.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28.5.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 28.5.2020 1
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Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Officiële ControleurNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel

D
ee

l 
II

: 
C

er
ti

fi
ce

ri
n

g
EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer

4/nl 4

Doc 95



From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @svps.sk";

@svps.sk"; @svps.sk; @svps.sk
Cc: )
Subject: MOS 905681 Import of dog SLOVAKIA Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents
Date: donderdag 25 februari 2021 16:39:37
Attachments: 997B62BB-82C9-4E0B-8DEA-980765781EF6.jpeg

14121D46-24AF-42AF-AE11-D3906ACB00DF.jpeg
11228230_1697280_IMG_2076.JPG
11228230_1697281_IMG_2074.JPG
A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11228230.pdf
printing.pdf

 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands a serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.SK
Certifying veterinarian: 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-4: Copy of the Passport of .
Attachment 2: Statement of the veterinarian of the new owner.
Attachment 3: TRACES certificate INTRA.SK
 
 
Omission:
Import of a dog from Slovakia to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   mannelijk 18/07/2020.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  
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Formdesknr: 11228230 - 132485

Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (huisdieren)

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

 

Uw gegevens

Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

 

Straatnaam Huisnummer Toevoeging  

Postcode Plaatsnaam

Land

Telefoon

E-mailadres

Herhaal e-mailadres

Wat is uw
achtergrond

Dierenarts

 

 

Geef hier een concrete toelichting van de klacht

Omschrijf uw klacht in eigen woorden.
Om het onderzoek te stroomlijnen, volgt hieronder een aantal specifieke vragen over het
welzijn en gezondheid (inclusief tekortkomingen/fraude van de invoer eisen in Europa)
van gezelschapsdieren

Puppy uit Slowakije met nep vaccinatiestickers in het paspoort. De pup lijkt ook veel
jonger dan de geschatte 4,5 maanden (want nog geen enkele tand gewisseld).
Eigenaren hebben moeder niet gezien bij ophalen en de eigenaren was niet verteld dat
de hond uit het buitenland kwam.

Onderwerpen en categorie die de klacht het beste omschrijven

Welk(e) onderwerp(en) omschrijven deze klacht het beste Te jong(e) dier(en) geïmporteerd
Ontbreken of fraude paspoort**

 

Te vroege of te late rabiës-inenting
 

 

 

 

 

Kunt u aangeven op welke categorie uw klacht met name betrekking heeft. Handel buitenland

Plaatsbepaling waarover de klacht gaat

Betreft Adres
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Gegevens bestaand adres

Bedrijfsnaam / handelsnaam

Naam (contact)persoon

Postcode Huisnummer

Straat

Plaats

Gemeente

Provincie

Website

De klacht heeft betrekking op een Handelaar
 

Diersoort en aantallen

Diersoort Honden

Betreft de klacht alle aanwezige gezelschapsdieren Nee

Aantal dieren die het betreft 1

Zijn identificatie en registratiegegevens van het dier / de dieren bekend Ja

Chipnummer Paspoortnummer Ras

Franse Bulldog

Land van herkomst

Slovenië

Leeftijd dier

Jong dier

Zijn er nog andere dieren aanwezig en heeft de klacht hier betrekking op Nee

Wat voor een actie heeft u zelf al ondernomen Geen
 

Heeft u eerder een klacht ingediend over deze houder Nee

 

Let op:
U kunt max 3 bestanden uploaden De limiet voor bijlagen bij dit formulier is 1 MB per bestand.
Maak daarom foto's in een lage resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier verzendt.
U voorkomt hiermee dat het inzenden van het formulier wordt gestopt.
Foto's verkleinen kan o.a. met speciale via internet beschikbare tools.
In de meeste gevallen is een bestand met aan de langste zijde 1500 pixels ruim voldoende.
Indien u meer dan 3 bestanden (foto's en/of (ingescande) documenten) wilt toevoegen, kunt u deze samenvoegen tot 1 document.
Houd er dan wel rekening mee dat het totale bestand niet groter is dan 1MB

 

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11228230_1697280_IMG_2076.JPG

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11228230_1697281_IMG_2074.JPG
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

1

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

17.0 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora excluding Canis familiaris, Felis catus, Mustela putorius furio
Soort Identificatie systeem Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Carnivora paspoort mannelijk 23/07/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 23/07/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 26/07/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 26/07/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 26/07/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 29/07/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 29/07/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 29/07/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 29/07/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 29/07/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 16/07/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 16/07/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 18/07/2020 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Carnivora paspoort mannelijk 18/07/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 18/07/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 14/07/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 14/07/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 14/07/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 19/07/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 19/07/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 19/07/2020 1
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Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Inspecteur Dierenarts / Officieel DierenartsNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @svscr.cz"; @svscr.cz
Cc:  export@favv-afsca.be
Subject: MOS 909913 Import of dog from CZECH to Belgium ->the Netherlands with incorrect age on official

documents
Date: donderdag 4 maart 2021 11:42:47
Attachments: Európai Unió.pdf

909913.00 FW Nieuwe pup met valse leeftijd opgave.msg
printing.pdf

 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.CZ
Certifying veterinarian: 
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1: Passport of 
Attachment 2: statement official veterinarian of the new owner and dental photo
Attachment 3: TRACES certificate INTRA.CZ
 
 
Omission:
Import of a dog from Czech Republic to Belgium with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at  According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   vrouwelijk 7.8.2020.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by 
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
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Van:
Verzonden: maandag 28 december 2020 14:06
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 909913.00 FW: Nieuwe pup met valse leeftijd opgave
Bijlagen: Európai Unió.pdf

Collegae Klantcontactcentrum, 
 
Hierbij het  verzoek deze mij toegezonden email met bijlage op te nemen in MOS. 
De melding is al besproken met coll.  en kan aan hem worden toegewezen. 
Adri zal de melding verder opnemen richting FAVV te BE. 
 
Groet,  
 

Van:   
Verzonden: maandag 28 december 2020 09:50 
Aan:   
Onderwerp: Nieuwe pup met valse leeftijd opgave 
 
Goedendag ,  
 
Ik stuur u hierbij foto’s van een paspoort van een Golden Retriever pup met geschatte leeftijd van 8 - 10 weken. 
 
Mijn klant heeft geprobeerd een kritische koper te zijn, maar kwam er toch achteraf achter dat deze handelaar 
onder andere naam op een zwarte lijst staat. 
 
Bijgaande foto laat alleen snijtanden zien. Het gewicht (7,8 kg) is passend voor een Golden Retriever pup ronde de 2 
maanden oud.  
 
Volgens het paspoort zou de hond al 7 augustus 2020 geboren zijn. De rabiësvaccinatie is op 7 november 
toegediend. De pup was toen naar mijn mening misschien een maand oud.  
 
Het betreft hier een kennel in België. 
 

 
 

 
 

 
 
Ik hoop dat u met uw Belgische collega’s iets kunt ondernemen tegen deze handelaar.  
 
Met vriendelijke groet,  
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

18

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

12.74 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 16.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 16.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 16.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 16.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 19.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 19.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 19.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 19.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 19.8.2020 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip vrouwelijk 19.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 16.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 17.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 17.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 19.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 19.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 19.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 17.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 17.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.08.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 7.8.2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 7.8.2020 1
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Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Officiële ControleurNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer

4/nl 4

Doc 97



From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@nebih.gov.hu"; @am.gov.hu"; @nebih.gov.hu"
Cc:  @nebih.gov.hu"; " @nebih.gov.hu"
Subject: MOS 910245 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents
Date: vrijdag 19 maart 2021 09:09:20
Attachments: 910245 FW Te jonge pup  MOS 910245.msg

A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11248280.pdf
printing.pdf

 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: .
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1: Statement official veterinarian of the new owner
Attachment 2: Copy of the Passport of  and dental photo’s
Attachment 3: TRACES certificate INTRA.HU.
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 3 months old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 9
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip  vrouwelijk 2020.08.30.
 
The TRACES certificate has been completed by 
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl

Doc 98



 
 

Doc 98



1

Van:
Verzonden: donderdag 31 december 2020 10:13
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 910245  FW: Te jonge pup  MOS 910245

Beste collega, 
Kan deze mail bij MOS 910245 gevoegd worden? 
Alvast dank! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Vrijdag is mijn vaste vrije dag. 
........................................................................ 

 
  
 
team Dierenwelzijn, afdeling Dier, divisie Inspectie 
Directie Handhaven 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 
Veldmaarschalk Montgomerylaan 500 
5623 LE Eindhoven 
Postbus 2168 5600 CD Eindhoven 
....................................................................... 
T 0900-0388 
F 040-  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 31 december 2020 09:05 
Aan:   
Onderwerp: Te jonge pup  
 
Beste ,  
 
Bij deze stuur ik u alle foto’s die ik heb gemaakt van pup  waar ik een melding over heb gemaakt ivm te jong ingevoerd.  
 
Vriendelijke groet   

 
 
(U hebt gemaild naar de kliniek maar ik heb alle foto’s vandaar even een mail vanuit mijn privé e-mail adres)  
Ps zou u mij op de hoogte willen houden va de zaak als dat mag?  

Doc 98



2

Doc 98



3

 

Doc 98



4

Doc 98



5

 

Doc 98



6

Doc 98



7

 

Doc 98



8

Doc 98



9

 

Doc 98



10

Doc 98



11

 

Doc 98



12

Doc 98



13

 

Doc 98



14

Doc 98



15

 

Doc 98



16

Doc 98



17

 

Doc 98



18

Doc 98



19

 

Doc 98



20

Doc 98



21

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Formdesknr: 11248280 - 133354

Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (huisdieren)

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

 

Uw gegevens

Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

  

Straatnaam Huisnummer Toevoeging  

Postcode Plaatsnaam

Land

Telefoon

E-mailadres

Herhaal e-mailadres

Wat is uw
achtergrond

Dierenarts

 

 

Geef hier een concrete toelichting van de klacht

Omschrijf uw klacht in eigen woorden.
Om het onderzoek te stroomlijnen, volgt hieronder een aantal specifieke vragen over het
welzijn en gezondheid (inclusief tekortkomingen/fraude van de invoer eisen in Europa)
van gezelschapsdieren

Vandaag heb ik een Bordeaux dog pup nagekeken die volgens paspoort 4 maanden moest
zijn (van 30-8-2020), maar nog geen volledig melkgebit had, en dus naar schatting pas 8
weken oud is. 
De pup komt uit Hongarije, via een handelaar uit  waar geen ouderdieren waren
maar wel ook nog herder en huskypups aanwezig. Dit hondje is dus veel te jong naar
Nederland gekomen vandaar mijn melding. De Koper is pas na ophalen de verkoper gaan
googlen, erachter gekomen dat dit illegale handel is, en staat volledig achter deze
melding. Ik heb haar gezegd dat zij geen problemen met jullie gaat krijgen maar hopelijk
helpt dit jullie om deze handel te kunnen stoppen.

Onderwerpen en categorie die de klacht het beste omschrijven

Welk(e) onderwerp(en) omschrijven deze klacht het beste Te jong(e) dier(en) geïmporteerd
 

Te vroege of te late rabiës-inenting
 

Te vroeg gescheiden van moeder
Welzijn / gezondheid benadeeld door fokbeleid
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Kunt u aangeven op welke categorie uw klacht met name betrekking heeft. Handel buitenland

Plaatsbepaling waarover de klacht gaat

Betreft Adres

Gegevens bestaand adres

Bedrijfsnaam / handelsnaam

Naam (contact)persoon

Postcode Huisnummer

Straat

Plaats

Gemeente

Provincie

De klacht heeft betrekking op een Handelaar
 

Diersoort en aantallen

Diersoort Honden

Betreft de klacht alle aanwezige gezelschapsdieren Nee

Aantal dieren die het betreft 1

Zijn identificatie en registratiegegevens van het dier / de dieren bekend Ja

Chipnummer Paspoortnummer Ras

Bordeaux Dog

Land van herkomst

Hongarije

Leeftijd dier

Jong dier

Zijn er nog andere dieren aanwezig en heeft de klacht hier betrekking op Ja, maar de klacht  heeft hier geen betrekking op

Wat voor een actie heeft u zelf al ondernomen Eigenaar ingelicht dat dit illegale handel is en melding bij u nu.
 

Heeft deze actie iets opgeleverd Nee

Heeft u eerder een klacht ingediend over deze houder Nee

 

Let op:
U kunt max 3 bestanden uploaden De limiet voor bijlagen bij dit formulier is 1 MB per bestand.
Maak daarom foto's in een lage resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier verzendt.
U voorkomt hiermee dat het inzenden van het formulier wordt gestopt.
Foto's verkleinen kan o.a. met speciale via internet beschikbare tools.
In de meeste gevallen is een bestand met aan de langste zijde 1500 pixels ruim voldoende.
Indien u meer dan 3 bestanden (foto's en/of (ingescande) documenten) wilt toevoegen, kunt u deze samenvoegen tot 1 document.
Houd er dan wel rekening mee dat het totale bestand niet groter is dan 1MB

 

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen
11248280_1707284_370CFE0F-
1F6D-44FB-9DEA-
32729D13CDAB.jpeg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen
11248280_1707285_9EEB917E-
D07E-4EC3-9234-
C64CAA220664.jpeg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen
11248280_1707286_3C58E70E-
1D69-407B-B119-
7645D0F1266C.jpeg

 

Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst? Ik heb nog meer foto’s van het paspoort en het gebit van de pup. De
105 en 205 zijn nog niet door op 29-12-2020. Ik heb alle vaccinaties
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(incl de rabies), en identiteit en buitenkant van het paspoort ook voor
u. Neem aub contact op als u deze wilt hebben (maar ik wil absoluut
anoniem blijven ten opzichte van de handelaar want die is
levensgevaarlijk denk ik)
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

.

36

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

15.28 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.06.11" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.06.11" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.06.09" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.06.09" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.06.09" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.29" 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.30" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.30" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.30" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.30" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.30" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.31" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.31" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.25" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.26" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.26" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.28" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.28" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.28" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.28" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.28" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.28" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.31" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.31" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.26" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.26" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.26" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.23" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.23" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.30" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.30" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.30" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.30" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.27" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.25" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.25" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.25" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.25" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.08" 1
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Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Inspecteur Dierenarts / Officieel DierenartsNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @svps.sk";

@svps.sk"; @svps.sk>"; @svps.sk; @svps.sk
Cc:
Subject: MOS 910488 Import of dog from Slovakia to the Netherlands with incorrect age on official documents
Date: vrijdag 19 maart 2021 09:18:27
Attachments: 910488.00 melding illegale pup.msg

printing.pdf

 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands a serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.SK
Certifying veterinarian: 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1: Copy of the Passport of  and statement of the veterinarian of
the new owner.
Attachment 2: TRACES certificate INTRA.SK
 
 
Omission:
Import of a dog from Slovakia to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   vrouwelijk 25/06/2020.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
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1

Van:
Verzonden: woensdag 30 december 2020 16:35
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 910488.00 melding illegale pup

Geachtte mevrouw/mijnheer, 
 
Hierbij  Stuur ik foto's van een paspoortje en aankoopcontract van een pup die duidelijk illegaal is 
verhandeld. 
Ik had deze 9 december op consult;pup sinds 3 weken in huis, gaat goed, vrolijke pup. is net gestart met 
wisselen.dus moet nu 15-16 weken oud zijn. in paspoort staat dat geboortedatum 25-6-2020 is. is 2 
maanden te vroeg. paspoort uit slowakije. pas laten zien aan koper toen kwamen ophalen. typisch geval 
van hondenhandel. 
 
Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen 
 
Hoogachtend', 

 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 30 december 2020 16:20 
Aan:   
Onderwerp:   
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

1

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

17.0 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora excluding Canis familiaris, Felis catus, Mustela putorius furio
Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Carnivora paspoort mannelijk 25/06/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 27/06/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 27/06/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 28/06/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 28/06/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 28/06/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 25/06/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 28/06/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 28/06/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 25/06/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 25/06/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 25/06/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 25/06/2020 1
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I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Carnivora paspoort mannelijk 28/06/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 27/06/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 27/06/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 27/06/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 27/06/2020 1

Carnivora paspoort mannelijk 27/06/2020 1

Carnivora paspoort vrouwelijk 25/06/2020 1
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Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Inspecteur Dierenarts / Officieel DierenartsNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; ;
@nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @am.gov.hu"

Cc: )
Subject: MOS 912195 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents
Date: vrijdag 19 maart 2021 09:21:44
Attachments: 11260262_1710830_Kopie_paspoort_van .docx

A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11260262.pdf
printing.pdf
WhatsApp Image 2021-01-12 at 10.17.32.jpeg

 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU
Certifying veterinarian: 
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-2: Copy of the Passport of 
Attachment 3: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 3: Dental card of 
Attachment 4: Statement official veterinarian of the new owner
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 5,5 months old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 3
months old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip  mannelijk 2020.07.30.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands

Doc 100



........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
 
 
 

Doc 100



Doc 100



Doc 100



Doc 100



Doc 100



Doc 100



Doc 100



 

Doc 100



Formdesknr: 11260262 - 133769

Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (huisdieren)

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

 

Uw gegevens

Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

 

Straatnaam Huisnummer Toevoeging  

Postcode Plaatsnaam

Land

Telefoon

E-mailadres

Herhaal e-mailadres

Wat is uw
achtergrond

Dierenartsassistent

 

 

Geef hier een concrete toelichting van de klacht

Omschrijf uw klacht in eigen woorden.
Om het onderzoek te stroomlijnen, volgt hieronder een aantal specifieke vragen over het
welzijn en gezondheid (inclusief tekortkomingen/fraude van de invoer eisen in Europa)
van gezelschapsdieren

Afgelopen dinsdag 5 januari 2021 zijn klanten met hun nieuwe pup op consult in onze
praktijk  gekomen.
De Duitse Herder pup was zaterdag 2 januari opgehaald. De pup was volgens het
paspoort 5 maanden oud. Echter op onze behandeltafel bleek dit niet waar. De pup moet
al zijn elementen van het melkgebit nog wisselen, wat betekent dat hij nog geen 3
maanden is.
De pup zou bij een fokker gekocht worden, echter kregen de nieuwe eigenaren na
betaling en pas bij het ophalen een Hongaars paspoort in de handen gedrukt.
Volgens dit paspoort is de pup geënt voor de puppy entingen en Rabiës in Hongarije door

 eind oktober 2020. Indien dit waar is op een leeftijd van nog geen 3
weken maar mogelijk helemaal niet. 
Eenmaal in Nederland is de laatste gezondheidscontrole uitgevoerd bij
dierenartsenpraktijk . De pup komt volgens het paspoort bij fokker 

 vandaan.
De laatste 2,  en , leveren niet al te
goede resultaten op als hierop wordt gegoogled;  wat ons vermoeden van malafide
praktijken versterkte. Zij staan ook beide op de lijst met gekende broodfokkers(zie
onderstaande link). Bij  staat  aangemerkt als
dierenarts. Na een kleine zoektocht blijkt dat zij gearresteerd is voor illegale puppyhandel
(zie onderstaande link).
De pup is verder gezond, maar het feit blijft dat hij veel jonger is dan in het paspoort is
aangemerkt. (Mogelijk om wachttermijnen van de Rabiës enting te voorkomen?)
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De chip was in Hongarije wel geregistreerd, maar niet in Nederland bij de fokker.
Inmiddels is de chip wel geregistreerd bij de eigenaren en de pup geënt, dus is ie
inmiddels volkomen legaal.

Onderwerpen en categorie die de klacht het beste omschrijven

Welk(e) onderwerp(en) omschrijven deze klacht
het beste

Te jong(e) dier(en) geïmporteerd
Ontbreken of fraude paspoort**
Ontbreken registratie databank

 

Te vroege of te late rabiës-inenting
 

Te vroeg gescheiden van moeder
 

 

 

ouder aangemerkt dan daadwerkelijke leeftijd en daardoor ws. te vroeg puppy entingen gehad,
plus onvoldoende tijd tussen puppy enting 1 en 2.

 

Kunt u aangeven op welke categorie uw klacht
met name betrekking heeft.

Fokkerij

Plaatsbepaling waarover de klacht gaat

Betreft Plaats niet te koppelen aan adres

Gegevens locatie niet te koppelen aan een bestaand adres

Het is heel belangrijk om de plaats zo precies mogelijk te beschrijven.
De NVWA is erg geholpen met een GPS-locatie. Dit kunt u achterhalen via uw telefoon (als u internetverbinding heeft).
Via uw app-store kunt u verschillende gratis apps downloaden voor het bepalen van de GPS-Coördinaten.

Beschikt u over de GPS-coördinaten van de locatie. Nee

Beschrijving van de plaats van de locatie:
Geef zoveel mogelijk herkenbare punten bv: in de buurt van een kruispunt, van een kilometerpaaltje,
van een bomenrij, tussen 2 huisnummers in, schuurtjes, dijk, elektriciteitsmast, enz.
Aan het einde van dit formulier heeft u de mogelijkheid om foto's van de locatie toe te voegen.

De klacht betreft 2 adressen:

De klacht heeft betrekking op een Dierenarts en Fokker
 

Diersoort en aantallen

Diersoort Honden

Betreft de klacht alle aanwezige gezelschapsdieren Ja

Aantal dieren die het betreft 1

Zijn identificatie en registratiegegevens van het dier / de dieren bekend Ja
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Chipnummer Paspoortnummer Ras

Duitse Herder

Land van herkomst

Hongarije

Leeftijd dier

Jong dier

Zijn er nog andere dieren aanwezig en heeft de klacht hier betrekking op Ja en de klacht heeft hier ook betrekking op

Soort dieren waarop deze klacht ook betrekking heeft

mogelijk andere pups (/andere dieren). Geen exacte gegevens bij ons
bekend.

Wat voor een actie heeft u zelf al
ondernomen

Geen
deze melding is afkomstig van de dierenkliniek waar de hond ter onderzoek is aangeboden 3 dagen nadat de
eigenaren hem hebben opgehaald

 

Heeft deze actie iets opgeleverd dit formulier

Heeft u eerder een klacht ingediend over deze houder Nee

 

Let op:
U kunt max 3 bestanden uploaden De limiet voor bijlagen bij dit formulier is 1 MB per bestand.
Maak daarom foto's in een lage resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier verzendt.
U voorkomt hiermee dat het inzenden van het formulier wordt gestopt.
Foto's verkleinen kan o.a. met speciale via internet beschikbare tools.
In de meeste gevallen is een bestand met aan de langste zijde 1500 pixels ruim voldoende.
Indien u meer dan 3 bestanden (foto's en/of (ingescande) documenten) wilt toevoegen, kunt u deze samenvoegen tot 1 document.
Houd er dan wel rekening mee dat het totale bestand niet groter is dan 1MB

 

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11260262_1710830_Kopie_paspoort_van_Kent.docx
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

40

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

)

15.28 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.03" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.03" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.03" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.03" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.03" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.31" 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.03" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.03" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.03" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.03" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.31" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.01" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.30" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.30" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.30" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.30" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.30" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.02" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.30" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.30" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.30" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.30" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.30" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.30" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.11" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.28" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.28" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.26" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.26" 1
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3/nl 4

Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer

3/nl 4
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Inspecteur Dierenarts / Officieel DierenartsNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@nebih.gov.hu"; @am.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
@nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"

Cc: )
Subject: MOS 914248 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents
Date: maandag 29 maart 2021 09:00:32
Attachments: 11269403_1714119_hongarije.jpg

11269403_1714120_chip.jpg
A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11269403.pdf
printing.pdf

 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU
 
Certifying veterinarian: 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-2: Copy of the Passport of .
Attachment 2: Statement of the veterinarian of the new owner.
Attachment 3: TRACES certificate I
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip  vrouwelijk 27/09/2020.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
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Formdesknr: 11269403 - 134168

Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (huisdieren)

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

 

Uw gegevens

Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

Straatnaam Huisnummer Toevoeging  

Postcode Plaatsnaam

Land

Telefoon

E-mailadres

Herhaal e-mailadres

Wat is uw
achtergrond

Dierenarts

 

 

Geef hier een concrete toelichting van de klacht

Omschrijf uw klacht in eigen woorden.
Om het onderzoek te stroomlijnen, volgt hieronder een aantal specifieke vragen over het
welzijn en gezondheid (inclusief tekortkomingen/fraude van de invoer eisen in Europa)
van gezelschapsdieren

Veel te jonge pup uit Hongarije, zou 3,5 mnd moeten zijn maar is wrsch een maand
jonger

Onderwerpen en categorie die de klacht het beste omschrijven

Welk(e) onderwerp(en) omschrijven deze klacht het beste Te jong(e) dier(en) geïmporteerd
 

 

Te vroeg gescheiden van moeder
 

 

 

 

Kunt u aangeven op welke categorie uw klacht met name betrekking heeft. Handel buitenland

Plaatsbepaling waarover de klacht gaat

Betreft Adres

Gegevens bestaand adres

Bedrijfsnaam / handelsnaam

Doc 101



Postcode Huisnummer 2

Straat

Plaats

Gemeente

Provincie

De klacht heeft betrekking op een Handelaar
 

Diersoort en aantallen

Diersoort Honden

Betreft de klacht alle aanwezige gezelschapsdieren Nee

Aantal dieren die het betreft 1

Zijn identificatie en registratiegegevens van het dier / de dieren bekend Ja

Chipnummer Paspoortnummer Ras

Franse Bulldog

Land van herkomst

Hongarije

Leeftijd dier

Jong dier

Zijn er nog andere dieren aanwezig en heeft de klacht hier betrekking op Nee

Wat voor een actie heeft u zelf al ondernomen Geen
 

Heeft u eerder een klacht ingediend over deze houder Nee

 

Let op:
U kunt max 3 bestanden uploaden De limiet voor bijlagen bij dit formulier is 1 MB per bestand.
Maak daarom foto's in een lage resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier verzendt.
U voorkomt hiermee dat het inzenden van het formulier wordt gestopt.
Foto's verkleinen kan o.a. met speciale via internet beschikbare tools.
In de meeste gevallen is een bestand met aan de langste zijde 1500 pixels ruim voldoende.
Indien u meer dan 3 bestanden (foto's en/of (ingescande) documenten) wilt toevoegen, kunt u deze samenvoegen tot 1 document.
Houd er dan wel rekening mee dat het totale bestand niet groter is dan 1MB

 

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11269403_1714118_fokcontract.jpg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11269403_1714119_hongarije.jpg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11269403_1714120_chip.jpg

 

 

 

 

Doc 101



O
R
IG

IN
EED

ee
l 

I:
 I

n
fo

rm
a
ti

e 
b

et
re

ff
en

d
e 

d
e 

a
a
n

g
eb

o
d

en
 z

en
d

in
g

EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

17 eenheid 1

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

17.06 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem r Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 26/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 26/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 26/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28/09/2020 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip vrouwelijk 29/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 29/09/2020 1
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3/nl 4

Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer

3/nl 4
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Officiële ControleurNaam (in hoofdletters): 

Nr. LVE: Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer

I
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

" @nebih.gov.hu"; @am.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
@nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"

Cc: )
Subject: MOS 915069 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents
Date: maandag 29 maart 2021 15:08:02
Attachments: 11272531_1715713_IMG_20210121_125033.jpg

11272531_1715714_IMG_20210121_125116.jpg
11272531_1715715_IMG_20210121_125153.jpg
A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11272531.pdf
Gebitskaart.jpg
printing.pdf

 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: 
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1: Dental photo of 
Attachment 2-3: Copy of the Passport of   Attachment 2: Copy of the
Passport of  
Attachment 4: Statement official veterinarian of the new owner
Attachment 5 : Dentition card of
Attachment 6: TRACES certificate INTRA.HU.
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy
would be over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not
yet 8 weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   mannelijk  15 weeks.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.
 
Thank you in advance.
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
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Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
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Formdesknr: 11272531 - 134312

Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (huisdieren)

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

 

Uw gegevens

Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

 

Straatnaam Huisnummer Toevoeging  

Postcode Plaatsnaam

Land

Telefoon

Telefoon Int

E-mailadres

Herhaal e-mailadres

Wat is uw
achtergrond

Dierenarts

 

 

Geef hier een concrete toelichting van de klacht

Omschrijf uw klacht in eigen woorden.
Om het onderzoek te stroomlijnen, volgt hieronder een aantal specifieke vragen over het
welzijn en gezondheid (inclusief tekortkomingen/fraude van de invoer eisen in Europa)
van gezelschapsdieren

Paspoort klopt niet, lijkt illegale puppy.
Puppy kwam vandaag voor controle, zou 4 maand moeten zijn, lijkt eerder 3mnd.
Snijtanden lijken nog niet gewisseld. Eigenaar denkt ook dat het allemaal niet klopt. Bij
handelaar in  gehaald. Paspoort blijkt niet officieel (geen
landnummer voor HU). Chipnummer is nooit geregistreerd. Hele boekje lijkt op hetzelfde
moment te zijn ingevoerd. Ook raar dat de laatste enting (DHPPI + lepto) eerder is
gebeurd van de enting voor Rabiës, normaal gebeurd dit beide op 12 wk.

Onderwerpen en categorie die de klacht het beste omschrijven

Welk(e) onderwerp(en) omschrijven deze klacht het beste Te jong(e) dier(en) geïmporteerd
Ontbreken of fraude paspoort**
Ontbreken registratie databank

 

 

 

 

 

 

Kunt u aangeven op welke categorie uw klacht met name betrekking heeft. Handel binnenland

Doc 102



Plaatsbepaling waarover de klacht gaat

Betreft Plaats niet te koppelen aan adres

Gegevens locatie niet te koppelen aan een bestaand adres

Het is heel belangrijk om de plaats zo precies mogelijk te beschrijven.
De NVWA is erg geholpen met een GPS-locatie. Dit kunt u achterhalen via uw telefoon (als u internetverbinding heeft).
Via uw app-store kunt u verschillende gratis apps downloaden voor het bepalen van de GPS-Coördinaten.

Beschikt u over de GPS-coördinaten van de locatie. Nee

Beschrijving van de plaats van de locatie:
Geef zoveel mogelijk herkenbare punten bv: in de buurt van een kruispunt, van een kilometerpaaltje,
van een bomenrij, tussen 2 huisnummers in, schuurtjes, dijk, elektriciteitsmast, enz.
Aan het einde van dit formulier heeft u de mogelijkheid om foto's van de locatie toe te voegen.

De klacht heeft betrekking op een Handelaar
 

Diersoort en aantallen

Diersoort Honden

Betreft de klacht alle aanwezige gezelschapsdieren Nee

Aantal dieren die het betreft 1

Zijn identificatie en registratiegegevens van het dier / de dieren bekend Ja

Chipnummer Paspoortnummer Ras

Dwerg Teckel

Land van herkomst

Hongarije

Leeftijd dier

Jong dier

Zijn er nog andere dieren aanwezig en heeft de klacht hier betrekking op Nee

Wat voor een actie heeft u zelf al ondernomen Geen
 

Heeft u eerder een klacht ingediend over deze houder Nee

 

Let op:
U kunt max 3 bestanden uploaden De limiet voor bijlagen bij dit formulier is 1 MB per bestand.
Maak daarom foto's in een lage resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier verzendt.
U voorkomt hiermee dat het inzenden van het formulier wordt gestopt.
Foto's verkleinen kan o.a. met speciale via internet beschikbare tools.
In de meeste gevallen is een bestand met aan de langste zijde 1500 pixels ruim voldoende.
Indien u meer dan 3 bestanden (foto's en/of (ingescande) documenten) wilt toevoegen, kunt u deze samenvoegen tot 1 document.
Houd er dan wel rekening mee dat het totale bestand niet groter is dan 1MB

 

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11272531_1715713_IMG_20210121_125033.jpg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11272531_1715714_IMG_20210121_125116.jpg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11272531_1715715_IMG_20210121_125153.jpg

 

Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst? Testes van deze pup waren pas vorige week ingedaald, geboortedatum
zou 20-09-2020 zijn.
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

12

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

16.0 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15 weeks 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Id nti ic tie nummer Pa po rt umm r Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15 weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 16 weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 16 weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 16 weeks 1
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3/nl 4

Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer

3/nl 4
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Inspecteur Dierenarts / Officieel DierenartsNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 0

Stempel
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@nebih.gov.hu"; @am.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
@nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"

Cc: )
Subject: MOS 915595 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents
Date: maandag 29 maart 2021 15:28:03
Attachments: 11276610_1716416_parvo_pup_2.jpg

11276610_1716417_parvo_pup_3.jpg
11276610_1716418_parvo_pup_4.jpg
A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11276610.pdf
parvo pup gebitskaart.pdf
printing.pdf

 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU 4
 
Certifying veterinarian: 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-3: Copy of the Passport of 
Attachment 4: Statement of the veterinarian of the new owner.
Attachment 5: TRACES certificate INTRA.HU
Attachment 6: Dentitioncard of 
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip  vrouwelijk 29/09/2020.
 
The TRACES certificate has been completed by 
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
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Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
 
 

Doc 103



Doc 103



Doc 103



Doc 103



Formdesknr: 11276610 - 134366

Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (huisdieren)

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

 

Uw gegevens

Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

 

Straatnaam Huisnummer Toevoeging  

Postcode Plaatsnaam

Land

Telefoon

E-mailadres

Herhaal e-mailadres

Wat is uw
achtergrond

Dierenarts

 

 

Geef hier een concrete toelichting van de klacht

Omschrijf uw klacht in eigen woorden.
Om het onderzoek te stroomlijnen, volgt hieronder een aantal specifieke vragen over het
welzijn en gezondheid (inclusief tekortkomingen/fraude van de invoer eisen in Europa)
van gezelschapsdieren

Hondje drie dagen geleden aangekocht via marktplaats
1000 euro betaald
eerste 2 dgn klachtenvrij
nu sinds gisteren diarree en braken, sloom, geen eetlust
Parvo posotief getest bij ons
klopt niets van paspoort, is Hongaars
beweerd dat hond 4 mnd oud is, maar aan gebit en grootte te zien eerder 3 mnd, dus
illegaal hier
ziek aangekocht

Onderwerpen en categorie die de klacht het beste omschrijven

Welk(e) onderwerp(en) omschrijven deze klacht het beste Te jong(e) dier(en) geïmporteerd
Ontbreken of fraude paspoort**

 

Te vroege of te late rabiës-inenting
 

 

Zieke dieren
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Kunt u aangeven op welke categorie uw klacht met name betrekking heeft. Handel buitenland

Plaatsbepaling waarover de klacht gaat

Betreft Plaats niet te koppelen aan adres

Gegevens locatie niet te koppelen aan een bestaand adres

Het is heel belangrijk om de plaats zo precies mogelijk te beschrijven.
De NVWA is erg geholpen met een GPS-locatie. Dit kunt u achterhalen via uw telefoon (als u internetverbinding heeft).
Via uw app-store kunt u verschillende gratis apps downloaden voor het bepalen van de GPS-Coördinaten.

Beschikt u over de GPS-coördinaten van de locatie. Nee

Beschrijving van de plaats van de locatie:
Geef zoveel mogelijk herkenbare punten bv: in de buurt van een kruispunt, van een kilometerpaaltje,
van een bomenrij, tussen 2 huisnummers in, schuurtjes, dijk, elektriciteitsmast, enz.
Aan het einde van dit formulier heeft u de mogelijkheid om foto's van de locatie toe te voegen.

wrs roemeense plaats

De klacht heeft betrekking op een Handelaar
 

Diersoort en aantallen

Diersoort Honden

Betreft de klacht alle aanwezige gezelschapsdieren Nee

Aantal dieren die het betreft 1

Zijn identificatie en registratiegegevens van het dier / de dieren bekend Ja

Chipnummer Paspoortnummer Ras

Chow Chow

Land van herkomst

hongarije

Leeftijd dier

Jong dier

Zijn er nog andere dieren aanwezig en heeft de klacht hier betrekking op Ja, maar de klacht  heeft hier geen betrekking op

Wat voor een actie heeft u zelf al ondernomen Geen
 

Heeft u eerder een klacht ingediend over deze houder Nee

 

Let op:
U kunt max 3 bestanden uploaden De limiet voor bijlagen bij dit formulier is 1 MB per bestand.
Maak daarom foto's in een lage resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier verzendt.
U voorkomt hiermee dat het inzenden van het formulier wordt gestopt.
Foto's verkleinen kan o.a. met speciale via internet beschikbare tools.
In de meeste gevallen is een bestand met aan de langste zijde 1500 pixels ruim voldoende.
Indien u meer dan 3 bestanden (foto's en/of (ingescande) documenten) wilt toevoegen, kunt u deze samenvoegen tot 1 document.
Houd er dan wel rekening mee dat het totale bestand niet groter is dan 1MB

 

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11276610_1716416_parvo_pup_2.jpg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11276610_1716417_parvo_pup_3.jpg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11276610_1716418_parvo_pup_4.jpg

 

Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst? gegevens hond en andere foto's op te vragen via ranzijn zaandam
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

1

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

17.06 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie syste r Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 27/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 26/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 26/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 26/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 28/09/2020 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip vrouwelijk 29/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/09/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 29/09/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 29/09/2020 1
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Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Officiële ControleurNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@nebih.gov.hu"; @fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
@nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @am.gov.hu"

Cc: )
Subject: RE: 859861 + 863658 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official

documents part 2 of 2
Date: woensdag 10 juni 2020 10:14:26
Attachments: 9.jpg

10.jpg
printing.pdf

 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 10:13
Aan: @nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @fvm.gov.hu>;
@nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;
@am.gov.hu>; NVWA pb

National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: 859861 + 863658 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect
age on official documents part 1 of 2
 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: .
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1 Statement of the veterinarian of the new owner
Attachment 2: Dental photos of 
Attachment 3: Dental photos of 
Attachment 4-7: Copy of the Passport of 
Attachment 8: TRACES certificate INTRA.HU.
Due to the size of the attachment, this email will be sent in 2 parts
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 4 months old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip  vrouwelijk 15+ weeks
 
The TRACES certificate has been completed by 
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The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertr

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

36

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

15.28 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1
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Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte

D
ee

l 
II

: 
C

er
ti

fi
ce

ri
n

g
EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Inspecteur Dierenarts / Officieel DierenartsNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@nebih.gov.hu"; @fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
@nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @am.gov.hu"

Cc:
Subject: RE: 860847 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents part 3

of 3
Date: donderdag 11 juni 2020 13:36:55
Attachments: 20200525_120601.jpg

20200525_120613.jpg
printing.pdf
Verklaring handel ondertekend.pdf

 
 

Van:  
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 13:36
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @fvm.gov.hu>;
@nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;
@am.gov.hu>

CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: RE: 860847 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on
official documents part 2 of 3
 
 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health 
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 13:35
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @fvm.gov.hu>;
@nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;
@am.gov.hu>

CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: 860847 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on
official documents part 1 of 3
 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: 
 
Place of origin:

 
Place of destination:

Doc 109



 
Attachments:
Attachment 1-6: Copy of the Passport of 
Attachment 7: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 8: Statement official veterinarian of the new owner
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 17 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 9
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip  mannelijk 14/01/2020.
 
The TRACES certificate has been completed by
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

)

1

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

)

17.39 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip vrouwelijk 13/01/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 13/01/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 13/01/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 13/01/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 12/01/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 12/01/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 12/01/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 12/01/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 12/01/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 13/01/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 13/01/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 14/01/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 14/01/2020 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip vrouwelijk 14/01/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 14/01/2020 1
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Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Officiële ControleurNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @am.gov.hu";
@nebih.gov.hu"

Cc: )
Subject: RE: 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect Identification on official

documents INTRA.HU  part 4 of 4
Date: dinsdag 11 mei 2021 11:28:25
Attachments: IMG_20210505_140328066.jpg

INTRA.HU.2 .pdf

 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 11:28
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;
@am.gov.hu>;

@nebih.gov.hu>
CC: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>
Onderwerp: RE: 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect
Identification on official documents INTRA.HU.  part 3 of 4
 
 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 11:27
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;
@am.gov.hu>;

@nebih.gov.hu>
CC: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>
Onderwerp: RE: 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect
Identification on official documents INTRA.HU.  part 2 of 4
 
 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health 
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 11:25
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu;

@nebih.gov.hu>;
@am.gov.hu>; @nebih.gov.hu>

CC: @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>

Onderwerp: 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect
Identification on official documents INTRA.HU  part 1 of 4
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Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: 
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1: TRACES certificate INTRA.HU
Attachment 2-4: copy of passports
 
 
Omission:
Following a destination inspection on 06-05-2021 on INTRA.  traces certificate,
3 dogs coming from  and with destination

 showed that 2 of the 3 dogs were listed with the same chip number
.

The 3 dogs arrived at  on 04-05 with the above-mentioned
certificate and the three passports  with chip ,  with
chip  and  with chip 
The chip number  is not mentioned on the official certificate signed by
veterinarian .
 
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken. We would like to receive a correct
certificate.

 
Thank you in advance.
 
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 3

I

)

1

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

16.76 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem er Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip vrouwelijk 16 hét 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 16 hét 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 16 hét 1
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Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Inspecteur Dierenarts / Officieel DierenartsNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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From: )
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; ); 

Cc: ); ); 
Subject: RE: Letter from "Duttch TV" about Hungarian dog trade to the NL
Date: maandag 19 april 2021 12:28:23

Hoi ,
 
Dank voor het delen! De uitzending is afgelopen zaterdag al geweest, dus daar kunnen we niks
meer aan toevoegen.
 
Groeten,

 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Verzonden: maandag 19 april 2021 09:59
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>
Onderwerp: FW: Letter from "Duttch TV" about Hungarian dog trade to the NL
Urgentie: Hoog
 
Beste alle,
Zie hieronder mail uit Hongarije over verzoek van BNN Vara aan Hongarije.
Mail is al verzonden naar HH contact personen: 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>.
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
 
 

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: maandag 19 april 2021 09:48
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Onderwerp: FW: Letter from "Duttch TV" about Hungarian dog trade to the NL
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Van: @nebih.gov.hu> 
Verzonden: maandag 19 april 2021 09:44
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>
CC: @nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;

@nebih.gov.hu>
Onderwerp: Letter from "Duttch TV" about Hungarian dog trade to the NL
 
Dear Colleagues,
 
I would like to inform you in the framework of our cooperation that 
 @bnnvara.nl) from Dutch Consumer TV has sent our Office and also to our chief
veterinary officer in the Ministry of Agriculture a long list of questions (please see below) about
dog trade of Hungarian dogs to the Netherlands. Some of the questions were also mentioned at
out meeting- e.g. the allegation that “imported dogs might be traded to your country as
Hungarian dogs). They also asked if we can use more help from the NVWA, and sent two excels
with data from the Hungarian dog register (Petvetdata/Ebregister), and the Dutch dog register.
 
We are planning to reply that we are already in cooperation and you provide all the help
necessary.
 
We would be grateful for any background information you might have!
 
Kind regards,

 
 
“Dear Sir/Madam,
 
This Saturday, the 17th of April, Dutch Consumer television program Kassa, will air a
report on the import of Hungarian dogs to the Netherlands. The report is based on
database research of passport and chip numbers from dogs in the Hungarian Petvetdata
and Nebih databases, as well as several Dutch databases. In those databases we found
information on the dogs about their chip numbers, name, breed, gender, date of birth,
rabies vaccine and the date of rabies vaccination. We could find about 5400 dogs that
were exported to the Netherlands last year. One Hungarian company, ,
is connected to more than half of the dogs that were imported to the Netherlands. You
can find our data in the attachment.
 
According to the data dogs were vaccinated too young or not at all and exported too
early to The Netherlands.
This is in line with a recent news article published on the 21 of February on the Nebih-
site, in which Nebih recognizes Hungary has problems with torturous breeders and illegal
dog trade. In this article the Nebih also states it receives signals of other European
countries Hungarian dogs are exported too young.
Our report will also contain an interview with Hungarian veterinarian .
Amongst other things she states that  isn’t a dog breeder, but some sort
of a trading company. But in the dog passports  is mentioned as the first
owner of the dog, so a lot of Dutch dog owners think  is de breeder of
their dog.  also tells us several Hungarian veterinarians are under
investigation for fraud with dog passports and database information in relation to their
date of birth and vaccination. Furthermore, she states that although dogs exported to
the Netherlands have an Hungarian passport and the first owner in the passport is
Hungarian, these dogs might not be originated in Hungary at all. They could be
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originated from Romania, Bulgaria, Serbia or Ukraine.  
 
For our report we would like a response from the Nebih on the next questions:
 
 

1. How many dogs were exported in 2020 from Hungary to the Netherlands?
2. Are the data in the attached Excelsheet the same as the data in the Petvetdata

and the Nebih databases?

3. Are the data in Petvetdata and the Nebih databases the actual dates of birth,
vaccines, vaccination dates, etc, of the dogs?

4. Are these data the same data as are mentioned in the EU TRACES system for the
export of the dogs?  

5. Are the data that Hungarian companies state in the EU Traces system always the
correct data?

6. Does Nebih know or suspect that Hungarian companies fill in the wrong dates of
birth, vaccines or vaccine dates in the EU Traces system for dogs that are
exported?

7. Dozens of dogs aren’t vaccinated for rabies according to the databases before they
are exported to The Netherlands. Is this actually the case and how can this be?

8. Also dozens of dogs get imported to the Netherlands too young according to the
data. Is this correct? And if so, how can this be?

9. Is it possible fraud is committed with the date of birth, vaccines, and vaccination
dates in the databases and passports by Hungarian veterinarians?

10. Does the Nebih know of or suspect such fraud by Hungarian veterinarians?
11. Are Hungarian veterinarians currently under investigation by Hungarian authorities

for such fraud?

12. According to a survey we did amongst owners of Hungarian dogs and the data we
found during our research the following veterinarians are connected to
irregularities: , , ,

 and . Are these veterinarians under investigation?

13. Is it possible that Hungarian veterinarians don’t actually see the dogs before they
fill in the dog passports, although according to the law they should see the dogs in
order to fill in the dog passports?

14. Does Nebih know of or suspect any veterinarians that do not see the dogs before
they fill in the dog passports?

15. What kind of company is ? Is it a dog breeder?
16. Last year according to the Petvetdata database  is linked to at

least 2900 chipnumbers that were later mentioned in the Dutch dog databases.
Did  breed this many dogs last year?

17. If  is the first owner in a passport of a dog, does this mean that
Gene Profession is the dogs breeder?

18. If  is the first owner mentioned in a dogs passport, but isn’t the
breeder, where is the dog originally from?  

19. Is it possible that dogs with Hungarian passports and a Hungarian owner is
mentioned as the first owner in the passport that these dogs are not from
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Hungary?
20. Is it possible that dogs imported in The Netherlands from Hungary with a

Hungarian passport and a first owner from Hungary aren’t originally from Hungary
but are from for example Romania, Bulgaria, Serbia or Ukraine? And does Nebih
know or suspect that this occurs?

21. Can the Nebih use more help from your Dutch counterparts at the NVWA?
22. What kind of help would you like to have from the NVWA? 
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@nebih.gov.hu"; @fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
@nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @am.gov.hu"

Cc: )
Subject: RE: MOS 864814 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents

part 2 of 3
Date: maandag 6 juli 2020 22:43:39
Attachments: dierendokter-1982609265789288151 _paspoort_7.jpg

dierendokter-1982609265789288151 _paspoort_8.jpg

 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Verzonden: maandag 6 juli 2020 22:43
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @fvm.gov.hu>;
@nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;
@am.gov.hu>

CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: MOS 864814 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on
official documents part 1 of 3
 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: 
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-4: Copy of the Passport of 
Attachment 5-6 : Dental photos of 
Attachment 7: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 8: Statement official veterinarian of the new owner
Due to the size of the attachment this email will be sent in 3 parts.
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 20 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 12
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   vrouwelijk 15+.
 
The TRACES certificate has been completed by 
The passport was issued by 
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Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.
 

 
Thank you in advance.
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@nebih.gov.hu"; @fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
l@nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @am.gov.hu"

Cc: )
Subject: RE: MOS 864814 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents

part 3 of 3
Date: maandag 6 juli 2020 22:49:38
Attachments: dierendokter-1982609265789288151 _3_(08-06).jpg

dierendokter-1982609265789288151 _1_(08-06).jpg
printing.pdf
CCF_000003.pdf

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Verzonden: maandag 6 juli 2020 22:43
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @fvm.gov.hu>;
@nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;
@am.gov.hu>

CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: MOS 864814 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on
official documents part 1 of 3
 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian:
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-4: Copy of the Passport of
Attachment 5-6 : Dental photos of 
Attachment 7: TRACES certificate 
Attachment 8: Statement official veterinarian of the new owner
Due to the size of the attachment this email will be sent in 3 parts.
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 20 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 12
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   vrouwelijk 15+.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by .
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
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We would like to be informed about the measures taken.
 

 
Thank you in advance.
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren

1/nl 4

I

36

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

15.28 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip mannelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 15+ weeks 1
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3/nl 4

Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om voor de geplande reis

te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

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

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)/  de test

bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

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

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

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig van een bedrijf

waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

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

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van in kennis

gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare wilde

dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming(4) van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen Echinococcus

multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/772 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës, die is

uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad en eventuele latere

herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21

dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013

van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës vatbare

wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft

toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij Richtlijn 92/65/EEG van de

Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending geen tekenen van

ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte

D
ee

l 
II

: 
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er
ti

fi
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n

g
EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer

3/nl 4
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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) 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

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:

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

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor honden,

katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

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.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)

nr. 577/2013 van de Commissie opgesteld.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel: Inspecteur Dierenarts / Officieel DierenartsNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; ;

@fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
@am.gov.hu"; @nebih.gov.hu"

Cc:
Subject: RE: MOS 885997 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents

part 1 of 2
Date: donderdag 1 oktober 2020 14:01:16
Attachments: 20200923_140718.jpg

20200923_140724.jpg
printing.pdf
A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11098148.pdf

 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: 
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-4: Copy of the Passport of  
Attachment 5: TRACES certificate INTRA.HU
Attachment 6: Statement official veterinarian of the new owner
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   vrouwelijk  18/05/2020.
 
The TRACES certificate has been completed by 
The passport was issued by ..
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
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