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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: ; " @fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu";

@am.gov.hu"; @nebih.gov.hu"
Cc:  NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Onderwerp: 902464 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official documents
Datum: woensdag 20 januari 2021 07:19:34
Bijlagen: 11211283_1690836_IMG_0041.jpg

11211283_1690837_IMG_0042.jpg
11211283_1690838_IMG_0043.jpg
A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11211283.pdf
FW Melding pup buitenland MOS 902464.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 1-3: Copy of the Passport of 
Attachment 4: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 5: Statement official veterinarian of the new owner
Attachment 6: Dental photo 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 3 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 .
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,
 
 

Inspector
Inspection Directorate, Department of Development and Support
Team Live Animals
 
Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
P O Box 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088) 

@nvwa.nl
http://nvwa.nl
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Formdesknr: 11211283 - 131931

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

Klant heeft pup aangeschaft van handelaar . Aan de telefoon gezegd dat de
pup 3 maanden oud was. Na ophalen blijkt de pup een Hongaars paspoort te hebben en
is volgens geboortedatum uit paspoort ruim 4 maanden oud.
Tijdens consult gezien, zou dan 4 maanden en 2 weken zijn. Heeft nog compleet
melkgebit, dus ik verwacht dat de pup te jong naar Nederland is gekomen en dat de
datum in het paspoort is vervalst.

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

Plaatsbepaling waarover de klacht gaat

Betreft Adres

Gegevens bestaand adres
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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

Malthezer

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 11211283_1690836_IMG_0041.jpg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11211283_1690837_IMG_0042.jpg

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 11211283_1690838_IMG_0043.jpg
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Van:
Verzonden: woensdag 2 december 2020 09:51
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: FW: Melding pup buitenland MOS 902464

Beste collega, 
Kan deze mail bij MOS 902464 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 

 
nvwa.nl 

http://www.nvwa.nl 

 

Van:   
Verzonden: maandag 23 november 2020 15:21 
Aan:   
Onderwerp: Melding pup buitenland 
 
Beste , 
 
Bij deze de aanvullende foto's van het paspoort van pup . Excuses voor de kwaliteit van de foto van 
het gebit, ik zag pas nadat de hond weg was dat deze erg bewogen was. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Dierenarts 
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Van:  
Verzonden: maandag 23 november 2020 15:18 
Aan: > 
Onderwerp:   
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Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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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

38

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 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 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
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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 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 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 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 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 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 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 mannelijk 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

3/nl 4

Doc 21



O
R
IG

IN
EEL

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. LVE: 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)
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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: ; @fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu";

" @am.gov.hu"; @nebih.gov.hu"
Cc:  NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Onderwerp: 903450 dog with an incorrect (older) age on the official documents
Datum: woensdag 10 februari 2021 10:10:14
Bijlagen: A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11214800.pdf

FW foto"s paspoort  MOS 903450.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  24/07/2020.
 
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,
 
 

Inspector
Inspection Directorate, Department of Development and Support
Team Live Animals

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
P O Box 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088) 

@nvwa.nl 
http://nvwa.nl
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Formdesknr: 11214800 - 132137

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

invoer pup (Boxer) uit Hongarije
pup via handelaar  uit Hongarije. Gecoupeerde staart. Vrijdag 13-11 opgehaald
uit .
Zou van 24 juli zijn en nu bijna 4 maanden.
Paspoort mee:
19-10-20 gevaccineerd tegen Rabies
ontwormd op 9 november (Norovem trio)
puppy enting op 21 sept
cocktail op 5 oktober
Qua grootte en gebit schat ik dat het hondje een maand jonger is.
In dat geval is het hondje dus te jong gevaccineerd tegen Rabies en vanuit Hongarije
ingevoerd.

Onderwerpen en categorie die de klacht het beste omschrijven

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

 

 

Gecoupeerd dier
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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.

Lelystad, handelaar. Invoer vanuit Hongarije
Adres via eigenaar gekregen: 

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

boxer

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
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Van:
Verzonden: woensdag 2 december 2020 09:46
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: FW: foto's paspoort  MOS 903450
Bijlagen: A_klacht_gezelschapsdieren_v1_11214800.pdf

Beste collega, 
Kan deze mail bij MOS 903450 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: dinsdag 1 december 2020 16:16 
Aan: )  
Onderwerp: foto's paspoort  
 
Dag , 
 
Hierbij zoals gevraagd de foto's van het Europese paspoort van pup . 
De melding is als pdf bijgevoegd in de bijlage. 
Ik ga ervan uit dat ik anoniem blijf (richting handelaar Nederland en Hongarije)? 
 
Hartelijke groet, 
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Van:  
Verzonden: maandag 30 november 2020 17:29 
Aan:  
Onderwerp:   
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Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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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

)

20

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

15.08 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 paspoort mannelijk 25/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 25/07/2020 1

Canis familiaris paspoort vrouwelijk 25/07/2020 1

Canis familiaris paspoort vrouwelijk 25/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 23/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 23/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 23/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 26/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 26/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 26/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 23/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 23/07/2020 1

Canis familiaris paspoort vrouwelijk 23/07/2020 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

Canis familiaris paspoort mannelijk 23/07/2020 1

Canis familiaris paspoort vrouwelijk 24/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 24/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 22/07/2020 1

Canis familiaris paspoort vrouwelijk 22/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 24/07/2020 1

Canis familiaris paspoort mannelijk 24/07/2020 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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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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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: "; NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Cc: welfare; 
Onderwerp: 904855
Datum: maandag 4 januari 2021 14:56:36
Bijlagen: image001.png

Dear ,
 
Thank you for your email again.
 
The report has been registered and has been given the reference number 904855.
I have contacted the relevant department. They stated:
 
The Czech Republic is not at high risk for Rabies. I have shared the info with the companion
animals team.
 
I have asked for information from the companion animals team.
If you have any questions or information about this case during this period, we would like to ask
you to mention the number MOS nr  in your email.
 
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
 
 
 
 
 

Van: @SVSCR.CZ> 
Verzonden: maandag 28 december 2020 13:40
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
CC: welfare <welfare@SVSCR.CZ>
Onderwerp: RE: 908347: TRACES OMISSION INTRA.CZ
 
Dear colleague,
 
Please find attached the communication regarding the facility  „Animals To Fly“.
 
 
Kind regards
 

Department of Animal Health Protection and Welfare
State Veterinary Administration of Czech Republic
Slezská 7/100, 120 56 Prague 2
 

@svscr.cz
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl> 
Sent: Sunday, December 20, 2020 8:33 PM
To: @SVSCR.CZ>; NVWA pb National Contact Point Animal Welfare
and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Subject: RE: 908347: TRACES OMISSION INTRA.CZ.
 
Dear ,
 
Could you sent me your request you mention in your email about the facility „
again?
 
 
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
 
 
 

Van: @SVSCR.CZ> 
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 11:09
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>; Traces-cz <traces-cz@SVSCR.CZ>; 

@SVSCR.CZ>; welfare <welfare@SVSCR.CZ>; 
@SVSCR.CZ>

Onderwerp: RE: 908347: TRACES OMISSION INTRA.CZ.
 
Dear colleague,
 
Thank you for the information. The health certificate has already been replaced on 17
December: INTRA.CZ.
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At this occassion, let me remind you my request for information about the facility „
 There are many consignments of dogs being dispatched (traded) from CR - is the activity of

the organization okay from the view of the Netherlands Food and Consumer Product Safety
Authority?
 
Thank you for your cooperation!
 
 
Kind regards
 

Department of Animal Health Protection and Welfare
State Veterinary Administration of Czech Republic
Slezská 7/100, 120 56 Prague 2
 

@svscr.cz
T:  + 420 
M: + 420 
 
SVS_EN_100%_RGB

 
 
 
 
 

From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health [mailto:ncp-aw-
ah@nvwa.nl] 
Sent: Thursday, December 17, 2020 10:21 PM
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>;
Traces-cz <traces-cz@SVSCR.CZ>
Cc: @nvwa.nl>
Subject: 908347: TRACES OMISSION INTRA.CZ.
 
 
 
Dear colleague,
 
During a control at destination for this consignment we have noted the discrepancy (or
discrepancies) below:
 
Certificate:
INTRA.CZ.
 
Certifying veterinarian: 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attached the TRACES certificate
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Discrepancy:
 

The destination was Schiphol, but the dogs were transhipped to 
 The company (  has not received a TRACES certificate.

 
The number of dogs imported was 8, not 12

 
Passport number SK  belongs microchip number , but on
the certificate the microchip number is: 

 
One microchip number was written by hand (passport number ), the other 7
chip numbers were stickers

 
 
Request:   Can the certificate be corrected and replaced? 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.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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.
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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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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: ; @fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu";

@am.gov.hu"; @nebih.gov.hu"
Cc: ); NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Onderwerp: 904971 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official documents
Datum: woensdag 10 februari 2021 10:17:49
Bijlagen: patientdossier_20201204_  1.pdf

printing.pdf
TULAJDONOS ADATAI.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: TRACES certificate INTRA.HU
Attachment 3: Copy of the Passport 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 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 2020.08.13.
 
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,
 
 

Inspector
Inspection Directorate, Department of Development and Support
Team Live Animals

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
P O Box 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088) 

@nvwa.nl 
http://nvwa.nl
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PATIENTINFORMATIE
  

02-12-2021 
herinnering - vaccinatie : Enting ziekte van Weil met L4 
23-12-2020 
agenda - afspraak : Herhaling DHP-L4 en KC. bij vorige enting nog geen tijd gehad om alles door te spreken
mbt voeding, sterilisatie, socialisatie, etc etc, daarom nu iets ruimer ingepland.  () 
04-12-2020 
notitie - Foto's van paspoort: hartruisje staat blijkbaar op pagina 28 wel vermeld.  
03-12-2020 
10.0 tablet Metrobactin 250 mg per tablet :  (1 x daags 1 tablet, gedurende 10 dagen, hierna nogmaasl 5
dagen panacur behandelen (eerst wegen) en daarna controle ontlasting)
agenda - afspraak : komt vandaag metrobactin ophalen vanwege positief giardia. Panacur heeft ze nog
genoeg voor nog 3 extra dagen. Na metrobactin weer panacur geven, maar daarvoor eerst nog een keer
wegen ()
notitie - Zoals verwacht Giardia positief (zou de eerste (of een van de weinigen) zijn uit  die niet
positief zou testen op Giardia). 
02-12-2020 
1.0 Speed test giardia:  positief : 
1.0 Cocktailenting met Lepto L4 + consult : 
gewicht - 5.2 kg 
agenda - afspraak : alg nakijken nieuwe pup ()
algemeen - anamnese : Sinds zondag in huis. Doet het goed. "Fokker" had inderdaad gemeld dat er een
klein hartruisje was en dit vanzelf zou verdwijnen. Staat echter nergens iets over in het paspoort.
bevindingen : Lichte hartruis links van 2 op 6, caudale ribben wat horizontaal afgeplat. Komt uit , dus
uit Hongarije, jonger dan in paspoort. Snijtandjes zijn nog niet aan het wisselen en een normale Golden
retriever pup van 4 maanden zou minstens 11 kilo moeten wegen (is dan echt aan de kleine en magere
kant) en weegt meestal rond de 13 kilo. Volgens de meest toegankelijke groeicurves zou een hond van 5,2
kilo nog geen 2 maanden oud zijn als het volwassen gewicht tenminste 25 kilo gaat bedragen (teefjes wegen
gemiddeld 28-30kilo) Bij vagina rondom wat ontstoken. Verder geen directe bijzonderheden
diagnose : Hartruis: van voorbijgaande aard vs pathologie

Hond , Golden Retriever, teef
Geboren op 13-08-2020 (0 jaar en 3 maanden)
Chipnummer  5.2 kg

1 of 2

Doc 24



Leeftijd: zeer zeer zeer onwaarschijnlijk dat deze pup de geboortedatum heeft zoals beschreven in het
paspoort, geschatte leeftijd 8 weken. Aangezien de Rabiësvaccinatie pas vanaf 12 weken leeftijd gegeven
mag worden, is de geldigheid hiervan ook onwaarschijnlijk.
advies / therapie : Ontlasting brengen voor Giardia aangezien bijna alle pups van  Giardia blijken te
hebben en een hardnekkige vorm ervan. Hartruis opvolgen. Over 3 weken herhalen cocktail en dan
eventueel ook KC nogmaals geven. Staat in paspoort wel dat die gegeven is, maar gezien achtergrond
dubieus of de hond ooit een enting gehad heeft.
telefoongesprek - Mevrouw : Door gegeven dat de giardia test positief is. Behandelen door 5 dagen panacur,
10 dagen antibiotica en dan nog een keer 5 dagen panacur. Mevrouw geeft nu al 2 dagen panacur 250 en
heeft nog 8 tabletten over. Mevrouw komt morgen ochtend de medicatie ophalen. 

2 of 2
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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 mannelijk 2020.08.07" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.07" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.07" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.07" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.11" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.11" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.11" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.10" 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 2020.08.11" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.11" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.11" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.11" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.11" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.11" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.13" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.09" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.09" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.09" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.10" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.09" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.11" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.08" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.08" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.08" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.08" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.08" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.08" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.08" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.08" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.08" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.09" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.09" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.12" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.12" 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): P

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: ; @fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu";

" @am.gov.hu"; @nebih.gov.hu"
Cc:  NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Onderwerp: 905369 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official documents
Datum: woensdag 10 februari 2021 10:23:11
Bijlagen: 11223977_1696803_Verklaring_melding_illegale_hondenhandel.pdf

11223977_1696804_Paspoort_ .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 
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 2020.07.16.
 
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,
 
 

Inspector
Inspection Directorate, Department of Development and Support
Team Live Animals

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
P O Box 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088) 

@nvwa.nl 
http://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

)

37

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 2020.07.11" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.11" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.12" 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 2020.07.14" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.15" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.12" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.15" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.15" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.17" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.17" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.17" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.17" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.15" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.15" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.15" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.15" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.14" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.17" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.17" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.15" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.11" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.11" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.11" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.13" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.08" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.07" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.08" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.08" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.09" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.09" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.07.16" 1

Doc 25



O
R
IG

IN
EEL

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
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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. LVE: Lokale veterinaire eenheid:

Handtekening:Datum: 

Stempel
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lagomorfen, honden, katten en fretten)
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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

" @am.gov.hu"; NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
Cc:  @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu"
Onderwerp: 907255.00 - Import of dog from Hungary to the Germany/Netherlands with incorrect age on official

documents and not vaccinated against Rabies
Datum: vrijdag 19 maart 2021 09:04:41
Bijlagen: Pup Hongarije.pdf
Prioriteit: Hoog

 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: No certificate
 
Place of origin:

 
 
Place of destination:

 
Attachment:
-Statement official veterinarian of the new owner: The owner was aware of the fact that the dog
was only 10 weeks (date of birth 03-10-2020), the data that is mentioned in the official
documants is not correct (03-08-2020). Dog has not been vaccinated against Rabies.
-Contract/Kaufvertrag
-Copy of the Passport of 
 
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age in the passport.
This does not match the age of the puppy Canis familiaris microchip   
No health certificate was issued.
 
 
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: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; "

@nebih.gov.hu>"; @nebih.gov.hu>";
@am.gov.hu"; "HU i@nebih.gov.hu>"; 

@nebih.gov.hu>"; @nebih.gov.hu>"
Cc: )
Onderwerp: 908664 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents
Datum: donderdag 25 februari 2021 17:11:50
Bijlagen: patientdossier_ .pdf

lola 6.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: 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 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 2020.08.19.
 
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
 

 
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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PATIENTINFORMATIE
  

18-12-2020 
1.0 Nobivac Kc Kennelhoest Intranasaal : 
1.0 Cocktailenting met Lepto L4 + consult : 
gewicht - 2.2 kg 
agenda - afspraak : vaccinatie + controle nieuwe pup ()
algemeen - anamnese : Sinds twee weken in huis. Heeft in het begin de eerste dagen wat diarree gehad.
Heeft volgens het "contract" een kuur panacur meegekregen, maar deze waren uitverkocht, dus zijn
eigenaren zelf ontworming gaan halen.
bevindingen : Komt uit , dus uit Hongarije, jonger dan in paspoort. Snijtandjes zijn nog niet aan het
wisselen en de overige dashond pups die ik de afgelopen weken heb gezien voor de 9 en 12 weken
entingen waren volgroeider dan deze pup van 4 maanden. Linker achterpoot ontziet ze en steunt ze niet
volledig op. Verder geen directe bijzonderheden
diagnose : Leeftijd: zeer zeer zeer onwaarschijnlijk dat deze pup de geboortedatum heeft zoals beschreven
in het paspoort, geschatte leeftijd 9 weken. Aangezien de Rabiësvaccinatie pas vanaf 12 weken leeftijd
gegeven mag worden, is de geldigheid hiervan ook onwaarschijnlijk.
advies / therapie : Ontlasting binnen brengen om te testen op Giardia, linker achterpoot opvolgen en
mogelijk Rx maken 

Hond  Teckel, teef
Geboren op 19-08-2020 (0 jaar en 4 maanden)
Chipnummer  2.2 kg

1 of 1
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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 / Hoeveelhei

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 vrouwelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.07.29" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.20" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.17" 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

Doc 27



EEL

D
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.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 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 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 vrouwelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.20" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.20" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.18" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.20" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.15" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.15" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.16" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.18" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.18" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.17" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.19" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.16" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.14" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.14" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.14" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.14" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.14" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.14" 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 2020.08.14" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.20" 1

Canis familiaris microchip mannelijk 2020.08.20" 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. LVE: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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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: 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: ); )
Onderwerp: 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect Identification on official documents

INTRA.HU.2021.0018232 part 1 of 2
Datum: dinsdag 11 mei 2021 11:17:44
Bijlagen: INTRA.HU. .pdf

IMG_20210505_140232359.jpg
IMG_20210505_140237260.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: TRACES certificate INTRA.HU
Attachment 2-5: copy of passports
 
 
Omission:
Following a destination inspection on 06-05-2021 on INTRA.HU.  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 HU with chip , HU  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
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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

Erkenningsnumme

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

)

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 Identificatie nummer Paspoortnummer 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

Doc 28



O
R
IG

IN
EEL

2/nl 3

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): 

Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: 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:  
Onderwerp: 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect Identification on official documents

INTRA.HU.2021.0018232 part 1 of 4
Datum: dinsdag 11 mei 2021 11:25:29
Bijlagen: INTRA.HU .pdf

IMG_20210505_140232359.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: TRACES certificate INTRA.HU
Attachment 2-4: copy of passports
 
 
Omission:
Following a destination inspection on 06-05-2021 on INTRA.HU.  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 HU 2236197 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
........................................................................................................... 
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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 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 3

)

.

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 Identificatie nummer Paspoortnummer 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
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BesluitZiekte
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lagomorfen, honden, katten en fretten)
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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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Van:
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Cc: NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság; ; ; 

 )
Onderwerp: 6200/195/2021 MOS 900254, 898368 and 902464 feedback: Hongarije dogs with possibly incorrect age on

official documents
Datum: vrijdag 26 februari 2021 12:08:20
Bijlagen: image001.jpg

Dear ,
 
I would like to share the result of the investigations on the cases MOS 900254, 898368 and
902464 concerning four dogs with the microchip numbers ,

,  and  with a possibly incorrect (older)
age on official documents.
 
All four dogs are from the consignments INTRA.HU  and INTRA.HU.
(although you have mentioned the consignment INTRA.HU. too in your letter
below, I do not think that it is involved in these cases).
 
The dogs were all dispatched from the dog collection centre of the company 

. The local competent veterinary authority carried out an official inspection on the collection
centre, during which several non-compliances were found.  As a result of the inspection and the
non-compliances reported by your side, dog consignments dispatched from .
will be closely monitored by the central animal health authority for the next two months (or
more, in the case of non-compliance). The company has to make photos of the teeth of every
dog intended for transport and send them to the Animal Health and Animal Welfare Department
of the National Food Chain Safety Office for prior checking.
 
As we have reported before, age determination in puppies is not straightforward, especially
around the critical age of 12-15 weeks. We are preparing a guidance for official veterinarians
about age determination of puppies based on teething.
 
Would you be interested in an on-line meeting/workshop where we could discuss problems and
possible solutions of commercial dog transport from Hungary to the Netherlands? We are also
working together with the Belgian animal welfare professionals to solve problems.
 
We are looking forward to your reply.
 
Kind regards,
 

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

@nebih.gov.hu
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl> 
Sent: Wednesday, January 20, 2021 7:40 AM
To: @nebih.gov.hu>; 

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

@am.gov.hu>; NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
<aai@nebih.gov.hu>
Cc: @nvwa.nl>; NVWA pb National Contact Point Animal
Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Subject: 900254 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official documents part 2 of 2
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.2
Certifying veterinarian: .
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1: Dental photo of 
Attachment 2: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 3-7: Copy of the Passport 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 4 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 2020.07.11.
 
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.
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This is part 2 of 2.

 
Thank you in advance.
 
 
Kind regards,
 
 

Inspector
Inspection Directorate, Department of Development and Support
Team Live Animals

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
P O Box 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088) 223 

@nvwa.nl 
http://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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Van:
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Cc: ); NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi ;

Onderwerp: 6200/438/2021 905369 and 904971Hongarije dogs with an incorrect (older) age on the official documents
Datum: dinsdag 30 maart 2021 16:53:20
Bijlagen: image001.jpg

Dear ,
 
I would like to share the result of the investigations on the cases MOS 905369 and 904971
concerning two dogs with the microchip numbers and 
with a possibly incorrect (older) age on official documents. The dogs are from the consignments
INTRA.HU and INTRA.HU .
 
The dogs were dispatched from the dog collection centre of the company .
The local competent veterinary authority carried out an investigation, during which no non-
compliances were found.  I inform you that the company . are currently
under supervision by the central animal health authority due to the complaints received from
you earlier. The company has to make photos of the teeth of every dog intended for transport
and send them to us for prior checking.
 
According to your complaints: „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”. We think that this statement is not necessarily

true. As we have discussed it with your colleagues  and  on our meeting

on the 24th of March, the recent studies of both of our countries suggest that the permanent teeth starts to erupt
around the age of 14-16 weeks for most of the dogs.

 
In the case of rabies serology test results are available, we would be grateful if you could send us
so that we can take further measures, if needed.
 
Kind regards,
 

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

@nebih.gov.hu

 
 

From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl> 
Sent: Wednesday, February 10, 2021 10:23 AM
To: @nebih.gov.hu>; '
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@fvm.gov.hu>; @nebih.gov.hu>; 
@nebih.gov.hu>; 

@am.gov.hu>; NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
<aai@nebih.gov.hu>
Cc: @nvwa.nl>; NVWA pb National Contact Point Animal
Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Subject: 0438-1 905369 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official documents
 
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 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 2020.07.16.
 
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,
 
 

Inspector
Inspection Directorate, Department of Development and Support
Team Live Animals

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
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P O Box 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088) 

@nvwa.nl 
http://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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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: 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"; i@nebih.gov.hu";
" @am.gov.hu"

Cc:  (Adri)
Onderwerp: 861523/863484/861823/860847/860048/863914/863658/859915/860117/859628/860080/859003/859286/859047/859141/859599

Rappel notifications from The Netherlands
Datum: dinsdag 16 juni 2020 13:00:55
Prioriteit: Hoog

Dear colleagues,
 
Concerning infringement reports sent to you from half May until June of 2020, I have not received any
answer to the following 16 reports yet.
The reference numbers are:
861523
863484
861823
860847
860048
863914
863658
859915
860117
859628
860080
859003
859286
859047
859141
859599
 
This is a reminder, which hopefully helps you to establish what still needs replying…
 
Looking forward to receiving your replies as soon as possible.
 
 
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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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: ); )
Cc: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Onderwerp: FW: 6200/1364-2/2021 FW: 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect

Identification on official documents INTRA.HU.
Datum: maandag 7 juni 2021 14:02:34
Bijlagen: image002.jpg

INTRA.HU  (REPLACED).pdf

Beste heren, Zie hieronder reactie uit HU.
 
 
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  

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

Van: @nebih.gov.hu> 
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 13:21
Aan: @nvwa.nl>
CC: @nebih.gov.hu>; NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi
Igazgatóság <aai@nebih.gov.hu>
Onderwerp: 6200/1364-2/2021 FW: 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands
with incorrect Identification on official documents INTRA.HU.
 
Dear Colleague,
 
Referring to your letter we would like to inform you that according to the competent authorities
in Hungary, in TRACES Certificate INTRA.HU 2
one of the three dog’s microchip number was recorded incorrectly by mistake. The omission has
been corrected by the competent official veterinarian.
In our central official dog database the right microchip numbers are being recorded.
The new  TRACES number is:  INTRA.HU. .
 
Attachment: replaced TRACES certificate
 
If you have any additional questions, please do not hesitate to contact us!
 
 
Kind regards,
 

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

@nebih.gov.hu

 
 
 
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.HU  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 
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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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EURÓPAI UNIÓ Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez
I.1. Feladó

Név

Cím

Ország

I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám:

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. Címzett

Név

Cím

Ország

I.6. Kapcsolódó eredeti bizonyítványok száma(i) Kisérő okmányok száma(i)

I.7. Kereskedő

Név Jóváhagyási szám

I.8. Származási ország ISO kód I.9. Származási régó Kód I.10. Rendeltetési ország ISO kód I.11. Rendeltetési régió Kód

I.12. Származási hely/Betakarítás helye

Telep Gyűjtő központ Kereskedő telephelye

Engedélyezett intézmény Termékenyítő központ Engedélyezett aquakultúrás telep

Embrióátültető csoport Létesítmény Egyéb

Név

Cím

Jóváhagyási szám

Irányítószám

I.13. Rendeltetési hely

Telep Gyűjtő központ Kereskedő telephelye

Engedélyezett intézmény Termékenyítő központ Engedélyezett aquakultúrás telep

Embrióátültető csoport Létesítmény Egyéb

Név

Cím

Jóváhagyási szám

Irányítószám

I.14. Berakodás helye

Irányítószám

I.15. Indulás dátuma és időpontja

I.16. Szállítóeszköz

Repülőgép Hajó vagon

Tehergépkocsi Egyéb

Azonosítás::

Szám(ok):

I.17. Szállító

Név

Cím

Irányítószám

Jóváhagyási szám

I.20. Szám/Mennyiség I.22. Csomagok száma

I.23. Konténer azonosítása/Plomba száma

I.21. Termékek hőmérséklete

Környezeti hőmérséklet Hűtött Fagyasztott

I.25. Az állatok/termékek felhasználási célja::

I.26. Árutovábbítás harmadik országon keresztül

Kilépési pont Kód

Belépesi pont BIP egység száma:

I.27. Árutovábbítás tagállamon keresztül

I.28. Kivitel

Harmadik ország ISO kód

Kilépési pont Kód

I.29. Szállítás becsült időtartama

I.30. Útvonalterv

Igen Nem

I.31. Az állatok azonosítása
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Tenyésztés Vágás Engedélyezett intézmények Mesterséges termékenyítés Kedvtelésből tartott állatok

Termelés

1. 0106 Más élő állat
        Emlősök
            0106 19 Más
                0106 19 00 Más
                Carnivora
Állatfaj Azonosítási rendszer Azonosító szám Útlevélszám Ivar (nőstény, hím, kasztrált) Élő állatok kora Mennyiség

Canis familiaris mikrocsip nőstény 16 hét 1

Canis familiaris mikrocsip nőstény 16 hét 1

Canis familiaris mikrocsip nőstény 16 hét 1
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Alulírott  hatósági állatorvos(1) / a származási gazdaságért felelős és az illetékes hatóság által feljogosított állatorvos (1)  igazolom, hogy:

az I.31. rovatban feltüntetett állatok megfelelnek a 92/65/EGK tanácsi irányelv 4. cikkében előírt feltételeknek, és az ellenőrzés idején a fenti állatok az 1/2005/EK tanácsi rendelet

rendelkezéseinek megfelelően alkalmasak voltak a tervezett szállításra.

II.1.

 a 64/432/EGK tanácsi irányelv (1) vagy  a 91/68/EGK tanácsi irányelv (1) hatálya alá nem tartozó  kérődző(k) (1)/ sertésfélék  (1): [II.2.(1)vagy

a(z)    fajhoz tartoznak;a)

a vizsgálatkor egyetlen olyan betegség klinikai tünetét sem mutatták, amelyre fogékonyak;b)

 hatóságilag elismerten tuberkulózistól mentes  (1)/  hatóságilag elismerten brucellózistól mentes (1) vagy  brucellózistól mentes (1)  állományból (1)/  gazdaságból  (1)

származnak, amely nem esik sertéspestis-korlátozás alá, vagy olyan gazdaságból származnak, amelyben az állatok tekintetében a 92/65/EGK tanácsi irányelv  6. cikke (2)

bekezdésének b) pontjában (1)/  6. cikke (3) bekezdésének d) pontjában (1) előírt vizsgálat(ok) negatív eredményt mutatott/mutattak.]

c)

a 2009/158/EK tanácsi irányelv hatálya alá nem tartozó madarak [II.2.(1)(2)vagy

a vizsgálatkor egyetlen olyan betegség klinikai tünetét sem mutatták, amelyre fogékonyak;a)

megfelelnek a 92/65/EGK tanácsi irányelv 7. cikkében foglalt követelményeknek;b)

a 2007/598/EK bizottsági határozatnak megfelelően    -án/-én (dátum) beoltották őket madárinfluenza ellen a    (név) vakcinával, és olyan gazdaságból származnak, amelyben a

madárinfluenza elleni vakcinázást az elmúlt 12 hónapban elvégezték.]

c)

nyúlalakúak [II.2.(1)vagy

a vizsgálatkor egyetlen olyan betegség klinikai tünetét sem mutatták, amelyre fogékonyak;a)

megfelelnek a 92/65/EGK tanácsi irányelv 9. cikkében foglalt követelményeknek.]b)

kutyák [II.2.(1)vagy

az állatok szállítása előtt 48 órával az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos vizsgálatot végzett, amely során nem talált betegségre utaló jeleket;a)

az állatokat az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti jelöléssel látták el;b)

a veszettség elleni vakcina beadásának időpontjában legalább 12 hetesek voltak, és az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt

érvényességi követelményeknek megfelelően elvégzett veszettség elleni elsődleges vakcinázásuk óta legalább 21 nap telt el, valamint az ezt követő ismételt védőoltásokat

mindig az előző vakcinázás érvényességi idején belül adták be]] ;

 [c)(1)vagy

12 hetesnél fiatalabbak és nem kaptak veszettség elleni vakcinázást, vagy 12–16 hetesek és már kaptak veszettség elleni vakcinázást, de az 576/2013/EU európai parlamenti és

tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi követelményekkel összhangban elvégzett veszettség elleni elsődleges vakcinázásuk óta még nem telt el 21 nap], és

 [c)(1)vagy

az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a rendeltetési hely szerinti tagállam tájékoztatta arról a nyilvánosságot, hogy

engedélyezi ilyen állatok belépését a területére; és az állatokat a következők egyike kíséri:

i.

a bizonyítványhoz csatolt tulajdonosi nyilatkozat(3), amely kijelenti, hogy az állatok születésüktől kezdve egészen a szállítás időpontjáig nem érintkeztek vadon élő, veszettségre fogékony

állatokkal] ;

 [ii.(1)vagy

az anyaállat, melytől az állatok továbbra is függenek, és az anyaállat útleveléből megállapítható, hogy az anyaállat az érintett állatok születését megelőzően az 576/2013/EU európai

parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi követelményeknek megfelelő veszettség elleni vakcinázásban részesült]  ;] ;

 [ii.(1)vagy

 az állatokat az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően kiállított útlevél kíséri;d)

az I.10. vagy I.11. rovatban szereplő menetrend szerinti célállomásuk(4) miatt – amennyiben régiókba sorolást alkalmaznak – Echinococcus multilocularis elleni kezelésben

részesültek az 2018/772/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek megfelelően] ] ;

 [e)(1)és

 macskák  (1)/  görények   (1) [II.2.(1)vagy

az állatok szállítása előtt 48 órával az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos vizsgálatot végzett, amely során nem talált betegségre utaló jeleket;a)

az állatokat az 576/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti jelöléssel látták el;b)

a veszettség elleni vakcina beadásának időpontjában legalább 12 hetesek voltak, és az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt

érvényességi követelményeknek megfelelően elvégzett veszettség elleni elsődleges vakcinázásuk óta legalább 21 nap telt el, valamint az ezt követő ismételt védőoltásokat

mindig az előző vakcinázás érvényességi idején belül adták be]  ;

 [c)(1)vagy

12 hetesnél fiatalabbak és nem kaptak veszettség elleni vakcinázást, vagy 12–16 hetesek és már kaptak veszettség elleni vakcinázást, de az 576/2013/EU európai parlamenti és

tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi követelményekkel összhangban elvégzett veszettség elleni elsődleges vakcinázásuk óta még nem telt el 21 nap], és

 [c)(1)vagy

az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a rendeltetési hely szerinti tagállam tájékoztatta arról a

nyilvánosságot, hogy engedélyezi ilyen állatok belépését a területére; valamint az állatokat a következők egyike kíséri:

i.

a bizonyítványhoz csatolt tulajdonosi nyilatkozat(3), amely kijelenti, hogy az állatok születésüktől kezdve egészen a szállítás időpontjáig nem érintkeztek vadon élő,

veszettségre fogékony állatokkal] ;

 [ii.(1)vagy

az anyaállat, melytől az állatok továbbra is függenek, és az anyaállat útleveléből megállapítható, hogy az anyaállat az érintett állatok születését megelőzően az 576/2013/EU európai

parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi követelményeknek megfelelő veszettség elleni vakcinázásban részesült] ;]

 [ii.(1)vagy

az állatokat az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően kiállított útlevél kíséri.]d)

a  kutyákat (1)/ macskákat (1)/  görényeket (1) az 1.13. rovatban ismertetett, és a 92/65/EGK tanácsi irányelv C. melléklete értelmében jóváhagyott szervezetek, intézmények és központok

részére szánják, és

 [II.2.(1)vagy

az állatok szállítása előtt 48 órával az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos vizsgálatot végzett, amely során nem talált betegségre utaló jeleket;a)

az állatokat az 576/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti jelöléssel látták el;b)

az állatokat az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően kiállított útlevél kíséri.]c)

A 92/65/EGK tanácsi irányelv B. mellékletében(5) felsorolt betegségekre vonatkozó kiegészítő biztosítékok a következők:(1) II.3.

HatározatBetegség

HatározatBetegség

HatározatBetegség

Kéknyelv-betegség: kilépési tilalom alóli mentesség

Az 1266/2007/EK rendelet  7. cikke (1) bekezdésének  vagy  7. cikke (2) bekezdése a) pontjának  vagy  7. cikke (2) bekezdése b) pontjának vagy 7. cikke (2) bekezdése c) pontjának vagy 7. cikke

(2a) bekezdése a) pontjának vagy 7. cikke (2a) bekezdése b) pontjának vagy 7. cikke (2a) bekezdése c) pontjának  (értelemszerűen jelölje) megfelelő állatok.
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Az 1266/2007/EK rendelet  8. cikke (1) bekezdése a) pontjának vagy 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának)  vagy  8. cikke (4) bekezdésének) vagy 8. cikke (5a) bekezdésének)  (értelemszerűen jelölje)

megfelelő állatok.

A   -on (termék neve)   -án/-én (dátum), rovarirtóval/riasztószerrel elvégzett kezelés megfelel az 1266/2007/EK rendeletnek .

Az 1266/2007/EK rendelet 9a. cikke (1) bekezdésének megfelelő állat(ok)

Az állato(ka)t kiszállításukig a …-án/én    (adja meg az időpontot) kezdődő szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegség-mentes körzetben tartották születésüktől

fogva vagy legalább 60 napig  , és adott esetben (értelemszerűen jelölje) a kiszállítás előtt hét nappal vett mintáikon az OIE Terrestrial Manual (szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai

vizsgálatok és vakcinák kézikönyve) szerint kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult, az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 1. pontjának

megfelelően.

Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 2. pontjának megfelelő állat(ok)

Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 3. pontjának megfelelő állat(ok)

Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 4. pontjának megfelelő állat(ok)

Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. részének 5. pontja szerint a kéknyelv-betegség    (szerotípus(ok) megnevezése) szerotípusa ellen    (vakcina megnevezése)  inaktivált / módosított élő

vakcinával (megfelelő rész törlendő) beoltott állat(ok).

Az 1266/2007/EK rendelet.III. melléklete A. része 6. pontjának megfelelően az állat(ok)on a kéknyelvbetegség-vírus (szerotípus(ok) megnevezése)    szerotípusa elleni antitestek kimutatására

szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az OIE Terrestrial Manual (szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve) szerint.

Az állat(ok)on az OIE Terrestrial Manual (szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve) szerint a ténylegesen vagy valószínűleg jelen levő kéknyelvbetegség-

vírus    (szerotípus(ok) megnevezése) szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló specifikus szerológiai vizsgálatot végeztek az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 7. pontjának

megfelelően

 „Az állat/állatok nem vemhes/vemhesek” vagy „Az állat(ok) vemhes(ek) lehet(nek) és megfelel(nek) a következő feltétel(ek)nek:    (megtermékenyítés vagy párosodás előtt az  5. ,  6. és 7. pontban

meghatározott feltételek ,illetve a  3. pontban meghatározott feltételek ; jelölje be a megfelelőt)”.

Megjegyzések

I. rész:

Kísérőokmányok száma(i): CITES, adott esetben.I.6. rovat:

Használja a megfelelő KN-kódot: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.I.19. rovat:

Azonosító rendszer: minden lehetséges esetben egyedi azonosítást kell alkalmazni, kisállatok esetében azonban tételazonosítás is alkalmazható. Kutyák, macskák, illetve görények esetén

válassza az útlevelet.

I.31. rovat:

Azonosító szám: kutyák, macskák, illetve görények esetén adja meg az állat mikrocsipjének vagy transzponderének alfanumerikus kódját.

Útlevélszám: kutyák, macskák, illetve görények esetén adja meg az útlevél egyedi alfanumerikus kódját.

II. rész:

A nem kívánt rész törlendő.(1)

Az igazolási követelmények csak a 2007/598/EK bizottsági határozattal jóváhagyott megelőző védőoltási terv szerint madárinfluenza ellen beoltott madarakra alkalmazandók.(2)

A II.2. pontban említett nyilatkozatot a bizonyítványhoz kell csatolni és az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében található mintának megfelelően kell összeállítani.(3)

Az (EU) 2018/878 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében felsorolt tagállamok vagy tagállami területrészek.(4)

Az uniós jogi szabályozás keretében kiegészítő biztosítékokban részesülő egyik tagállam kérésének megfelelően.(5)

A pecsétnek és az aláírásnak a bizonyítvány más adataitól eltérő színűnek kell lennie.

Ez a bizonyítvány a hatósági, vagy az adott gazdaságért felelős, az illetékes hatóság által elismert állatorvos aláírásának napjától számított 10 napig érvényes.

Hatósági állatorvos vagy hatósági ellenőr

Képesítés és beosztás: Név (nagybetűkkel): 

A kapcsolódó helyi állat-egészségügyi egység száma::Helyi állat-egészségügyi egység: S

Aláírás:Dátum: 

Pecsét
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Van: )
Aan: " ; @politie.nl
Onderwerp: FW: 861523/863484/861823/860847/860048/863914/863658/859915/860117/859628/860080/859003/859286/859047/859141/859599 Rappel notifications

from The Netherlands
Datum: donderdag 25 juni 2020 15:02:21
Bijlagen: image002.png
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Beste  en 
 
Voor wat het waard is..
Onderstaande mail is afkomstig uit Hongarije.
Na rappel komt men nu met vragen.
Onze dierenarts  is nu vanuit haar expertise een stuk aan het schrijven
Zij is als dierenarts ook bij het onderzoek in  betrokken geweest
Dit loopt dus, maar is iets van de lange adem. Ik blijf voorlopig alle gegronde klachten insturen.
 
Graag blijf ik op de hoogte van wat er bij jullie m.b.t. deze casus speelt.
 
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 18 juni 2020 08:05
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Onderwerp: RE:
861523/863484/861823/860847/860048/863914/863658/859915/860117/859628/860080/859003/859286/859047/859141/859599
Rappel notifications from The Netherlands
 
Hoi ,
 
Allereerst excuses voor de late reactie.
Deze week heb ik cursus en ben daarom maar beperkt in de mogelijkheid om te antwoorden.
 
De meldingen die ik naar je heb gestuurd zijn allemaal meldingen gedaan door dierenartsen uit het hele land.
Deze werken niet samen en weten niet van elkaar dat ze melden.
 
In de laatste meldingen heb ik ze laten verklaren hoe ze bij de leeftijd komen.
Men baseert het op het gewicht wat vaak lager is tegen over een gemiddelde pup van hetzelfde ras.
Er zijn zelfs dierenartsen die dit hebben geverifieerd bij de rasvereniging en bij fokkers van het gemelde ras.
Daarnaast neemt men de tanden als indicatie.
Wat ik begrijp van deze dierenartsen is dat de “normale” pup gemiddeld rond 12 weken gaat wisselen.
De gemelde pups wijken dus af qua gewicht en gebit. Dat, samen met de kennis en kunde van de betreffende dierenarts, maakt dat
men de pup meld.
 
Met vriendelijke groet,

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

team Dierenwelzijn, afdeling Dier, divisie Inspectie

Doc 34



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: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl> 
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 10:55
Aan: @nvwa.nl>; NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-
aw-ah@nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>
Onderwerp: FW:
861523/863484/861823/860847/860048/863914/863658/859915/860117/859628/860080/859003/859286/859047/859141/859599
Rappel notifications from The Netherlands
 
Hoi 
 
De reminder heeft effect gehad! De bevoegde autoriteit heeft gereageerd op mijn rappel.
 
Tja en dan krijg je de vraag waar ik al voor vreesde.
 
Leeftijd van pups. Kun jij aangeven waarop jullie deze schatting baseren? Ik weet namelijk dat daar discussie over is.
Kunnen jullie hierover iets aanrijken?
 
 
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  

 
http://www.nvwa.nl
 
 
 
 
 
 

Van: @nebih.gov.hu> 
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 10:13
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
CC: @nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>; 

@nebih.gov.hu>; NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság <aai@nebih.gov.hu>; 
@am.gov.hu>

Onderwerp: RE:
861523/863484/861823/860847/860048/863914/863658/859915/860117/859628/860080/859003/859286/859047/859141/859599
Rappel notifications from The Netherlands
 
Dear Colleagues,
 
I kindly inform you that all cases being sent to County level to take necessary measures.
 
In view of the number of cases reported, on-the-spot follow-up inspections were carried out on the individuals concerned.
From now on, an official procedure will be initiated to examine the activities of vaccinating veterinarians in the competent
district.
The district office initiates a full official inspection of the affected commercial site.
In accordance with the results of the investigations, the necessary official measures, obligations and other legal consequences
will be taken.
If the animals do not comply with the transport regulations, the individuals will be excluded from the start of the
consignment.
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Determining the age of puppies is recurring problem. Can you inform me what method or guide does your authority use for
determinaton?
 
On behalf of  director of Animal Health and Animal Welfare Directorate,
 
Kind regards,
 

animal welfare referent
 
National Food Chain Safety Office
Animal Health and Animal Welfare Directorate
Animal Welfare Department

portal.nebih.gov.hu
http://www.facebook.com/nebih.hu

 
 

From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health [mailto:ncp-aw-ah@nvwa.nl] 
Sent: Tuesday, June 16, 2020 1:01 PM
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság; Dr.

; @fvm.gov.hu'; ; ; NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi
Igazgatóság; @am.gov.hu'
Cc: )
Subject:
861523/863484/861823/860847/860048/863914/863658/859915/860117/859628/860080/859003/859286/859047/859141/859599
Rappel notifications from The Netherlands
Importance: High
 
Dear colleagues,
 
Concerning infringement reports sent to you from half May until June of 2020, I have not received any answer to the following 16
reports yet.
The reference numbers are:
861523
863484
861823
860847
860048
863914
863658
859915
860117
859628
860080
859003
859286
859047
859141
859599
 
This is a reminder, which hopefully helps you to establish what still needs replying…
 
Looking forward to receiving your replies as soon as possible.
 
 
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  

 
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,
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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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Van: )
Aan:  
Onderwerp: FW: DEADLINE vrijdag 18/9/2020 om 12:00 uur: input mbt Health and Food audits and analysis multiannual

plan 2021-2025 and work programme 2021 - Ares
Datum: donderdag 17 september 2020 09:07:29
Bijlagen: image001.png

Ter info..kleine overwinningen moeten we vieren 
 

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: donderdag 17 september 2020 09:06
Aan: @nvwa.nl>
Onderwerp: FW: DEADLINE vrijdag 18/9/2020 om 12:00 uur: input mbt Health and Food audits
and analysis multiannual plan 2021-2025 and work programme 2021 - Ares
 

 pakt onze vraag voortvarend op.
 
Mooi om te zien.
 

 

Coördinerend specialistisch inspecteur
........................................................................
Directie Keuren
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht 
........................................................................ 
T +31 (0)88 
E @nvwa.nl 
W www.nvwa.nl
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 17 september 2020 08:55
Aan: @nvwa.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: DEADLINE vrijdag 18/9/2020 om 12:00 uur: input mbt Health and Food audits
and analysis multiannual plan 2021-2025 and work programme 2021 - Ares
 
Collega’s
Ik zou vandaag een meeting hebben met DUI, FR en BE maar die is uitgesteld naar volgende
week, ik probeer hun steun hiervoor alvast schriftelijk te krijgen
Groet

 

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: donderdag 17 september 2020 08:40
Aan: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: DEADLINE vrijdag 18/9/2020 om 12:00 uur: input mbt Health and Food audits
and analysis multiannual plan 2021-2025 and work programme 2021 - Ares
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Hallo 
 
De laatste tijd wordt door de NVWA regelmatig geconstateerd dat (zendingen) honden uit
andere Lidstaten niet voldoen aan de vereisten van het intraverkeer. Vaak zijn de honden
jonger dan de vereiste minimumleeftijd van 15 weken.
Ook hebben de honden vaak een zwakke gezondheidsstatus.
 
Recent hebben de Duitse collega’s een zending honden onderschept waarbij dezelfde
bevindingen zijn geconstateerd (zie bijlage).
 
Inmiddels is het onderwerp van de handel in gezelschapsdieren ook op de politieke agenda
geplaatst.
 
Eerdere meldingen door de NVWA en de CVO aan de verzendende lidstaat hebben niet geleid
tot verbetering van de situatie. De HFAA wordt verzocht om de handel van gezelschapsdieren
op te nemen in haar jaarprogramma.
 
Is dit voldoende??
 
NB. Het gaat hier vooral om honden uit Hongarije.
 

Coördinerend specialistisch inspecteur
........................................................................
Directie Keuren
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht 
........................................................................ 
T +31 (0)88
E @nvwa.nl 
W www.nvwa.nl
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 17 september 2020 08:29
Aan: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @nvwa.nl>
Onderwerp: RE: DEADLINE vrijdag 18/9/2020 om 12:00 uur: input mbt Health and Food audits
and analysis multiannual plan 2021-2025 and work programme 2021 - Ares
 
Dank! @  en , kunnen jullie wat zinnen aanleveren tbv het jaarplan 2021 HAFAA
hierover?
 
Groeten,
 

 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 16 september 2020 12:58
Aan: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;

@minlnv.nl>
CC: @minlnv.nl>; 

@nvwa.nl>
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Onderwerp: RE: DEADLINE vrijdag 18/9/2020 om 12:00 uur: input mbt Health and Food audits
and analysis multiannual plan 2021-2025 and work programme 2021 - Ares
 
Beste  en anderen
 
Ik heb hier ook niet op tijd naar gekeken maar gelukkig hebben we wat meer tijd gekregen.
 
Er is een punt dat ik graag zou willen opmerken en wellicht kan  of anders 
helpen bij de formulering.
 
We hebben een probleem met (illegale) import van jonge puppies uit Oostelijk Europa mn
Hongarije. Hier hebben diverse landen Hongarije op aangesproken en ik heb zelf in 2015 een
briefwisseling erover gehad met de CVO van HON.
Onlangs is me gebleken dat daar niets veranderd is.
 
In het gesprek met het RS dat ik hierover had werd me aangeraden het pad van Sante F te
volgen nl eerst een audit in (in dit geval primair) Hongarije. Pas dan kan de EC iets doen,
hoewel we weten dat dit bepaald niet bovenaan hun lijst staat.
 
Ik heb even met  over gesproken en met het RS die beiden aangaven dat het in de
opmerkingen op dit stuk zou passen.
Ik zou dit punt dus onder welzijn willen toevoegen.
Groet
 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 16:23
Aan: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>

CC: @minlnv.nl>; 
@minlnv.nl>

Onderwerp: DEADLINE vrijdag 18/9/2020 om 12:00 uur: input mbt Health and Food audits and
analysis multiannual plan 2021-2025 and work programme 2021 - Ares
Urgentie: Hoog
 
Besten,
 
Bijgaand treffen jullie het concept-meerjarenplan aan van HAFAA (Health And Food Audit and
Analysis) aan. Ook het jaarplan 2021 (bijlage 3) is bijgevoegd. Let op: er worden audits
uitgevoerd op dierenwelzijnsterrein (leghennen) en antimicrobiologische veiligheid

/ , ik neem aan dat dit AMR is).
 
Bij de NVWA was dit in door vakanties in de mailbox blijven hangen waardoor wij de deadline
voor input (vrijdag jl) niet hebben kunnen halen. NVWA heeft de deadline bij de Commissie
kunnen verzetten. Zouden jullie uiterlijk aanstaande vrijdag 18 september a.s. voor 12:00 u
jullie input kunnen geven? De NVWA coordineert een gezamenlijke reactie van CVO, CPHO en
HoA naar de Commissie. Hoor ik niets, dan neem ik aan akkoord.
 
@ , ik zie dat de CIE in 2021 een audit op paarden doet in Uruquay. Wij hebben eerder
aangegeven dit ook te willen nav de bevindingen van een eerdere audit en de Kamer
aangegeven dat wij op een nieuwe audit naar Uruaquay zouden aandringen (die toezegging zal
ik nog even checken in de betreffende Kamerbrief die wij voor de coronacrisis naar de kamer
stuurden).
 
Groeten,
 

 
 
M:          +31 (0) 
E:            @minlnv.nl
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Van: @nvwa.nl> Namens NVWA pb KCD FVO
Verzonden: woensdag 9 september 2020 10:05
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: FW: Health and Food audits and analysis multiannual plan 2021-2025 and work
programme 2021 - Ares
 

 
Dit zat nog in de postbus van vlak voor mijn vakantie
 
Is dus verzoek van HFAA aan ook de CVO voor commentaar op jaarplanning werkprogramma
2021 en hun multi annual planning
 
Ik zit even te dnken hoe we hier mee moeten omgaan in onze reactie / de deadline is 11 sept!!
 
Een gezamenlijke reactie van CVO, CPHO en HoA of  juist afzonderlijk
 
Overigens denk ik dat er een mail uit moet om aan te geven dat de reactie wat later dan 11
sept zal komen
 
Wat vind jij?
 
 
Groeten

 

Van: SANTE-IRL-PLANNING@ec.europa.eu <SANTE-IRL-PLANNING@ec.europa.eu> 
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 15:41
Onderwerp: Health and Food audits and analysis multiannual plan 2021-2025 and work
programme 2021 - Ares(2020)4144538
 
To Chief Veterinary Officers, Chief Plant Health Officers and Heads of Agencies
 
Please find attached a letter signed by , acting Director, SANTE.F, concerning a
consultation on control activities proposed in the Multiannual Plan 2021-2025 and Work
Programme 2021 prepared by Directorate F – Health and food audits and analysis.

 
Any comments on these documents should be addressed to the Director by 11 September and
sent by reply to this e-mail at SANTE-IRL-PLANNING@ec.europa.eu
 
Kind regards,
 

 
The planning team
 

European Commission
Directorate-General for Health and Food Safety
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Directorate F – Health and Food Audits and Analysis
Unit F6 – Internal controls and services
 
SANTE-IRL-PLANNING@ec.europa.eu
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Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: FW: Hongarije: dogs with possibly incorrect age on official documents
Datum: woensdag 10 maart 2021 18:17:47
Bijlagen: image002.png

image003.jpg
image001.jpg

Dear Colleague,
 
Thank you for the feedback!
I am also responding on behalf of my colleague, .
 
Would one of the following dates be suitable for you for a Microsoft Teams meeting?
March 17th 14:00
March 24th 14:00
 
Looking forward to your reply!
 
Best regards,
 
 

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

@nebih.gov.hu

 
 
 

From: @nvwa.nl> 
Sent: Tuesday, March 9, 2021 11:33 AM
To: @nebih.gov.hu>
Cc: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>
Subject: Hongarije: dogs with possibly incorrect age on official documents
 
Dear ,
 
I hereby respond to your email below. I also respond on behalf of my colleague 

We are both veterinarians working for the NVWA: the animal welfare team companion
animals.
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Because we see a lot of age related problems in relation with commercial dog transport and
proper Rabies vaccination it should be good to discuss with all the involved professionals.
Therefor we are interested in an on-line meeting/workshop where we could discuss problems
and possible solutions of commercial dog transport from Hungary to the Netherlands.
 
 
Kind regards,
 

 
Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority

Supervising veterinarian NVWA
Team Animal Welfare companion animals.
T: 088 
 

Catharijnesingel 59, 3531 GG Utrecht
Postbus 43006, 3500 AA Utrecht
 

 
 
 
 
Van: @nebih.gov.hu> 
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 12:08
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
CC: NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság <aai@nebih.gov.hu>; 

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

@nvwa.nl>
Onderwerp: 6200/195/2021 MOS 900254, 898368 and 902464 feedback: Hongarije dogs with
possibly incorrect age on official documents
 
Dear ,
 
I would like to share the result of the investigations on the cases MOS 900254, 898368 and
902464 concerning four dogs with the microchip numbers ,

,  and  with a possibly incorrect (older)
age on official documents.
 
All four dogs are from the consignments INTRA.HU.  and INTRA.HU.
(although you have mentioned the consignment INTRA.HU.  too in your letter
below, I do not think that it is involved in these cases).
 
The dogs were all dispatched from the dog collection centre of the company 

 The local competent veterinary authority carried out an official inspection on the collection
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centre, during which several non-compliances were found.  As a result of the inspection and the
non-compliances reported by your side, dog consignments dispatched from .
will be closely monitored by the central animal health authority for the next two months (or
more, in the case of non-compliance). The company has to make photos of the teeth of every
dog intended for transport and send them to the Animal Health and Animal Welfare Department
of the National Food Chain Safety Office for prior checking.
 
As we have reported before, age determination in puppies is not straightforward, especially
around the critical age of 12-15 weeks. We are preparing a guidance for official veterinarians
about age determination of puppies based on teething.
 
Would you be interested in an on-line meeting/workshop where we could discuss problems and
possible solutions of commercial dog transport from Hungary to the Netherlands? We are also
working together with the Belgian animal welfare professionals to solve problems.
 
We are looking forward to your reply.
 
Kind regards,
 

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

@nebih.gov.hu

 
 

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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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; VWA DT Alert; )
Onderwerp: FW: MOS 860525 Hongarije
Datum: donderdag 11 juni 2020 13:29:18
Bijlagen: 10970282_1615879_melding.docx

A_klacht_gezelschapsdieren_v1_10970282.pdf
printing.pdf
image001.png

Beste en DT alert,
 
Deze melding is nog niet omgezet naar een DLD melding.
Daarom kan ik hem niet afwerken.
Zouden jullie dit op kunnen pakken?
 
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 (  

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

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 12:46
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Onderwerp: MOS 860525 Hongarije
 
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, and dental photo of 
Attachment 2: TRACES certificate INTRA.HU
 
 
Omission:
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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 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.
 
 
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
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Formdesknr: 10970282 - 123762

Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (huisdieren)

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

 

Uw gegevens

Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

 

Straatnaam Huisnummer Toevoeging b

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

Klant nieuwe pup sinds kleine week in bezit. Zou 4 maanden zijn. Ik schat haar minstens
1 maand jonger. 
Gekocht bij . Afkomstig uit Hongarije. Waarschijnlijk 7 of 8 mei
naar Nl gekomen. 

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

Plaatsbepaling waarover de klacht gaat

Betreft Adres

Gegevens bestaand adres

Bedrijfsnaam / handelsnaam
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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 Ja

Aantal dieren die het betreft 1

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

Chipnummer Paspoortnummer Ras

Cocker Spaniel

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 10970282_1615879_melding.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

)

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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I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:
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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
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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. LVE: 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
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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: VWA DT Alert;  NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Onderwerp: FW: MOS 860847 Hongarije
Datum: donderdag 11 juni 2020 13:41:15
Bijlagen: 20200525_120508.jpg

20200525_120518.jpg
20200525_120540.jpg
20200525_120550.jpg
20200525_120601.jpg
20200525_120613.jpg
printing.pdf
Verklaring handel ondertekend.pdf
image001.png

Beste en DT alert,
 
Deze melding is nog niet omgezet naar een DLD melding.
Daarom kan ik hem niet afwerken.
Zouden jullie dit op kunnen pakken?
 
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: dinsdag 9 juni 2020 14:21
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Onderwerp: MOS 860847 Hongarije
 
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.
 

Doc 38



 
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.
 
 
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
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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 Identificatie nummer Paspoortnummer 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 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

3/nl 4

Doc 38



O
R
IG

IN
EEL

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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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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Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; 
Onderwerp: FW: MOS 930086 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age, no health certificate

and no rabies vaccination
Datum: vrijdag 26 maart 2021 09:34:53
Bijlagen: .jpg

.jpg

.jpg

.jpg

.jpg

.jpg
Pup Bumper Hongarije januari 2021.docx

 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 09:33
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'

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

@nebih.gov.hu' @nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu'
@nebih.gov.hu>

Onderwerp: MOS 930086 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age, no
health certificate and no rabies vaccination
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: No certificate
 
Place of origin:

 
 
Attachment:
-Statement official veterinarian of the new owner: The owner was aware of the fact that the dog
was only 11 weeks (date of birth 03-11-2020). Dog has not been vaccinated against Rabies.
-Copy of the Passport of 
 
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect age. (!!11 weeks)
No health certificate was issued.
Dog has not been vaccinated against Rabies.
 
 
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
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..................................................................................... 
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)  

@nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
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Verklaring melding illegale hondenhandel 

 

Ik, dierenarts  , werkzaam bij   verklaar het 
volgende: 

 

Op 20 januari 2021 zag ik een hond met de uiterlijke kenmerken van een Herder kruising.  

Ik zag bij uitlezing dat de hond wel was voorzien van een chip. 

Indien wel aanwezig: chipnummer:   

De eigenaar toonde mij een Europees dierenpaspoort afkomstig uit de lidstaat Hongarije met 
paspoortnummer  

Ik zag dat in dit paspoort dat het chipnummer  geregistreerd is en overeenkomt 
met de chip die ik in de hond heb uitgelezen.  

Ik zag dat als geboortedatum 3 november 2020 in het Europese dierenpaspoort is genoteerd.  

Volgens het mij getoonde Europese dierenpaspoort zou de pup op 20 januari 2020  11 weken  oud 
zijn. 

Tijdens de controle van de pup zag ik dat de pup 4,8kg woog.  

Ik zag aan de gebitsgegevens, een compleet melkgebit, dat de pup niet aan het wisselen is. 

Gezien het gewicht en de gebitsgegevens schat ik,  deze pup circa 11 weken oud 

Deze leeftijd komt overeen met de leeftijd zoals in het bijbehorende Europese dierenpaspoort staat. 

Ik zag dat de pup volgens het getoonde Europese dierenpaspoort op de volgende data is geënt door 
dierenarts   

13 januari 2020 : Primodog, Merial 

De vaccinatie voor Rabies ontbrak 

De eigenaar verklaarde mij de hond gekocht te hebben via Marktplaats, de contactpersoon, met de 
naam , gebruikte het telefoonnummer . De aankoop heeft plaats gevonden op 
een carpool plaats bij . Verdere adres gegevens van de verkoper zijn onbekend 

 

De gegevens van de fokker, zoals vermeld in het paspoort (NB slecht leesbaar): 
  

) 
 

 

 

21 maart 2021 

 

Doc 42



 

 

 

Doc 42



Van: )
Aan: ); )
Onderwerp: FW: Ontwerp-guidance Hongarije ‘guidance for official veterinarians about age determination of puppies

based on teething’
Datum: woensdag 14 april 2021 11:55:27
Bijlagen: Guideline on dog age determination based on teething 2021_03_25.docx.pdf

 

 

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 18:26
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>
Onderwerp: FW: Ontwerp-guidance Hongarije ‘guidance for official veterinarians about age
determination of puppies based on teething’
 
Hoi  en 
 
Jullie hadden woensdag overleg met dierenartsen uit Hongarije oa over de relatie tussen gebit en leeftijd.
Donderdag was er op beleidsniveau overleg tussen LNV en de Hongaarse autoriteit.
De Hongaarse autoriteit heeft een soort van guideline ‘age-check guide’ opgesteld die ze willen gebruiken.
Ik weet niet of jullie dit document ook toen hebben gezien en besproken?
 
De vraag aan ons is, wat vinden we van dit document? En wat ze ermee willen bereiken?
Zelf heb ik hier wel vraagtekens bij. Ze hopen vóór 9 april reactie te hebben van ons te hebben, lukt dat?
Leon heeft hieronder toegelicht wat hij van de Hongaarse collega’s begrepen heeft in hoe zij het willen gebruiken.
 
Hopelijk hebben jullie tijd om er kritisch naar te kunnen kijken en erop te schieten.
 
Groeten,

 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 29 maart 2021 11:28
Aan: @nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 
@minlnv.nl>

Onderwerp: Ontwerp-guidance Hongarije ‘guidance for official veterinarians about age
determination of puppies based on teething’
 
Hallo  (en  e.a.),
 
Afgelopen donderdag heeft Hongaarse collega bijgaand document ‘draft guidance for official veterinarians about age
determination of puppies based on teething’ in de voluntary initiative group health & welfare of pets (dogs) in trade
gedeeld en wat toegelicht.
Dit ontwerp hebben ze afgelopen woensdag begreep ik ook met 2 toezichthoudende dierenartsen van de NVWA
besproken. Ik begreep van  dat het toen helaas niet gelukt is om de uitnodiging daarvoor te krijgen om op dat
overleg aan te haken.
Hierbij het betreffende document dus alsnog:
 
Ik begreep dat de Hongaarse collega’s voor de veiligheid willen aangeven aan hun dierenartsen, dat Rabies vaccinatie pas
mag plaatsvinden als het melkgebit volledig ontwikkeld is (No rabies vaccination should be given if the dog does not have
yet his full eruption of the deciduous dentition); en het doorbreken van de eerste blijvende tand(-en) als indicator dat de
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pup tenminste 15 weken oud is (eruption of the first permanent teeth to be the sign that the dog has reached the age of
at least 15 weeks).
 
Dit kan zo wellicht een belangrijk en praktisch hanteerbare guidance worden.
 
De Europese dierenartsenorganisaties en de leden van onze Voluntary group kunnen nader naar het document kijken en
feed back leveren. Kan hier vanuit de NVWA ook nader naar gekeken worden en/of nader over overlegd worden? Het
zou m.i. mooi zijn wanneer een dergelijke guidance een bijdrage zou kunnen leveren aan de verkleining van de
leeftijdsproblematiek die veelvuldig de kop op steekt.
 
Kunnen jullie er nader naar kijken s.v.p.?
 
Bij voorbaat dank en mvg,
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  Hungarian National Food Chain Safety Office DRAFT v. 1.0 March 24 2021 

 

 

Determining the age of dogs by their teeth for in international trade in Hungary 

The main issue while supervising commercial dog consignments is the lack of an objective, 

easy to understand set of standard requirements for determining the age of dogs. The most 

important aspect of intracommunity dog trade is whether the age of the puppy intended for 

transport corresponds with the age indicated in its documents (pet passport) and in the 

relevant database, or not. 

The National Food Chain Safety Office of Hungary has prepared an age-check guide* for official 

veterinarians supervising dog consignments and private veterinarians who are issuing pet 

passports to help them determine the age of dogs, mainly focusing on the most important 

stages of teeth development in the aspect of international dog trading. 

The pace of teething can vary between dog breeds or even individual animals, thus in our 

guide, we introduce data with a high safety margin, so that veterinarians can use relatively 

high confidence. 

 

 

 

1.  0-3 weeks of age 
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If no teeth have erupted yet, the dog is most likely younger than 3 weeks old.  

The puppy can only be moved with its mother. If during official control a pup without erupted 

teeth is found without its mother, apart from official measures, immediate police action must 

be initiated due to animal welfare violation. 

 

 

2. 3-4 weeks of age 

Around 3 weeks of age, the deciduous teeth (most commonly starting with the canines) are 

starting to erupt. At this age, the dog can only be moved with its mother.  

The puppy can only be moved with its mother. If during official control a pup without erupted 

teeth is found without its mother, apart from official measures, immediate police action must 

be initiated due to animal welfare violation. 
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