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Veterinair certificaat voor de invoer in de EU

I.1 Verzender
Naam

I.2 Referentienummer certificaat

I.2.a

Deel I: Gegevens betreffende de zending

I.3 Bevoegde centrale autoriteit
Adres
I.4 Bevoegde lokale autoriteit
Tel.
I.5 Geadresseerde
Naam

I.6. Voor de zending in EU verantwoordelijke persoon
Naam

Adres
Postcode
Tel.
I.7. Land van oorsprong

Adres
Postcode
Tel.
I.9. Land van bestemming

ISO-code I.8. Regio van oorsprong

Code

I.11. Plaats van oorsprong
Naam
Adres

ISO-code I.10. Regio van bestemming

Code

I.12. Plaats van bestemming
Erkenningsnummer

Douane-entrepot

Leverancier aan zeevervoermiddelen

Naam
Adres
Postcode
I.14. Datum van vertrek

I.13. Plaats van lading
I.15. Vervoermiddelen
Vliegtuig
Vaartuig
Wegvoertuig
Identificatie:
Referentiedocumenten:
I.18 Omschrijving van de goederen

Erkenningsnummer

I.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in EU
Treinwagon
Andere
I.17. CITES-nr(s)
I.19 Productcode (GS-code)
I.20 Hoeveelheid

I.21 Temperatuur producten
Omgevingstemperatuur
I.23 Nr. zegel en nr. container

I.22 Aantal verpakkingen
Gekoeld

Bevroren
I.24 Aard van de verpakking

I.25 Goederen gecertificeerd voor
Menselijke consumptie

I.26 Voor doorvoer naar derde land door EU
Derde land

I.27.
ISO-code

I.28 Identificatie van de goederen
Soort
(Wetenschappelijke benaming)

Aantal verpakkingen

Aard van de goederen

Soort behandeling

Erkenningsnummer van inrichtingen
Slachthuis
Uitsnijderij
Verwerkingsbedrijf

Nettogewicht

________________________________
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LAND – United States
over

Model DOORVOER/OPSLAG

II.

Informatie
gezondheid

de

II.a.

Referentienummer
certificaat

II.1.

Verklaring inzake de diergezondheid

II.b.

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat het in deel I beschreven verse vlees aan
de volgende voorwaarden voldoet:

Deel II: Certificering

II.1.1 het komt uit een land of gebied waaruit de invoer in de EU overeenkomstig deel 1
van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 toegestaan was toen het dier werd
geslacht, en
II.1.2 het voldoet aan de van toepassing zijnde veterinairrechtelijke voorschriften zoals
aangegeven in de verklaring inzake de diergezondheid in modelcertificaat [BOV]
[OVI] [POR] [EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW](1) in deel 2 van bijlage II
bij Verordening (EU) nr. 206/2010, en
II.1.3 het is afkomstig van dieren die zijn geslacht en verwerkt op …………. (dd/mm/jjjj)
of tussen …………. (dd/mm/jjjj) en ……..…. (dd/mm/jjjj)(2).

Opmerkingen
Dit certificaat is voor de doorvoer en opslag overeenkomstig artikel 12, lid 4, of artikel 13 van Richtlijn
97/78/EG van:

–

–

vers vlees, met inbegrip van gehakt vlees, van:
(1)

als landbouwhuisdier gehouden runderen (inclusief Bubalus, Bison en kruisingen
daarvan) (model BOV),

(2)

als landbouwhuisdier gehouden schapen (Ovis aries) en geiten (Capra hircus) (model
OVI),

(3)

als landbouwhuisdier gehouden varkens (Sus scrofa) (model POR);

vers vlees, met uitzondering van gehakt vlees, van:
(4)

–

als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen (Equus caballus, Equus asinus en
kruisingen daarvan) (model EQU);

vers vlees, met uitzondering van slachtafval en gehakt vlees, van:
(5)

gekweekte niet-gedomesticeerde dieren van de orde Artiodactyla (met uitzondering
van runderen (inclusief Bison en Bubalus en kruisingen daarvan), Ovis aries, Capra
hircus, Suidae en Tayassuidae) en van de families Rhinocerotidae en Elephantidae
(model RUF);

(6)

wilde niet-gedomesticeerde dieren van de orde Artiodactyla (met uitzondering van
runderen (inclusief Bison en Bubalus en kruisingen daarvan), Ovis aries, Capra
hircus, Suidae en Tayassuidae) en van de families Rhinocerotidae en Elephantidae
(model RUW);

(7)

gekweekte niet-gedomesticeerde dieren van de families Suidae, Tayassuidae en
Tapiridae (model SUF);

(8)

wilde niet-gedomesticeerde dieren van de families Suidae, Tayassuidae en Tapiridae
(model SUW);

(9)

wilde eenhoevigen van het ondergeslacht Hippotigris (zebra) (model EQW).
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II.
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de

II.a.

Referentienummer
certificaat

II.b.

Onder vers vlees wordt verstaan: alle voor menselijke consumptie geschikte delen, vers,
gekoeld of bevroren.
Deel I:
•

Vak I.8: gebiedscode als vermeld in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010.

•

Vak I.11: plaats van oorsprong: naam en adres van de inrichting van verzending.

•

Vak I.12: adres (en erkenningsnummer indien bekend) van het entrepot in de vrije zone, het
vrije entrepot, het douane-entrepot of de scheepsbevoorrader.

•

Vak I.15: registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer
(vliegtuig) of naam van het schip invullen. In geval van overslag moet de verzender de
grensinspectiepost van binnenkomst in de EU hiervan op de hoogte stellen.

•

Vak I.19: de juiste GS-code gebruiken: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90,
02.09, 05.04 of 15.02.

•

Vak I.20: totaal brutogewicht en totaal nettogewicht vermelden.

•

Vak I.23: bij vervoer in containers of dozen het containernummer en het zegelnummer
(indien van toepassing) vermelden.

•

Vak I.28: Aard van de goederen: vul in “hele karkassen”, “halve karkassen”, “voor- en
achtervoeten”, “deelstukken” of “gehakt vlees”.

•

Vak I.28: Soort behandeling: Indien bevroren, de datum (mm/jj) vermelden waarop de
delen/stukken zijn ingevroren.

Deel II:
(1)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2)

Datum of data van slachting. Invoer van dit vlees wordt niet toegestaan wanneer het
verkregen is van dieren die zijn geslacht hetzij vóór de datum met ingang waarvan de uitvoer
uit het onder I.7 en I.8 omschreven derde land, gebied of deel daarvan naar de EU toegestaan
is, hetzij in de periode waarin door de EU beperkende maatregelen zijn vastgesteld ten
aanzien van de invoer van dit vlees uit dat derde land, gebied of deel daarvan.

Officiële dierenarts
Naam (in blokletters):

Hoedanigheid en titel:

Datum:

Handtekening:

Stempel:
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