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Bijlage II 
 

Modeldiergezondheidscertificaat voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten of 
fretten naar een lidstaat uit een gebied of derde land overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, 

van Verordening (EU) nr. 576/2013 
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DEEL 2 

Toelichting voor het invullen van de diergezondheidscertificaten  

a)  Indien in het certificaat staat dat een verklaring in bepaalde gevallen kan worden 
doorgehaald, betekent dit dat niet relevante verklaringen mogen worden doorgehaald, met 
paraaf en stempel van de officiële dierenarts, of helemaal uit het certificaat mogen worden 
weggelaten. 

  
b) Het origineel van elk certificaat bestaat uit één blad of, indien meer tekst nodig is, moet het 

certificaat uit meerdere bladen bestaan die alle één ondeelbaar geheel vormen. 
c) Het certificaat is opgesteld in ten minste een van de officiële talen van de lidstaat van 

binnenkomst en in het Engels. Het wordt ingevuld in blokletters in ten minste een van de 
officiële talen van de lidstaat van binnenkomst of in het Engels. 

d) Indien extra bladen of bewijsstukken aan het certificaat worden gehecht, worden deze 
bladen of bewijsstukken beschouwd als deel uitmakend van het originele certificaat en 
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worden alle bladzijden voorzien van de handtekening en het stempel van de officiële 
dierenarts. 

e) Indien het certificaat, inclusief de onder d) bedoelde aanvullingen, meer dan één bladzijde 
beslaat, wordt elke bladzijde onderaan genummerd (bladzijdenummer van totaal aantal 
bladzijden) en wordt elke bladzijde bovenaan voorzien van het referentienummer van het 
certificaat dat door de bevoegde autoriteit is toegekend. 

f) Het origineel van het certificaat wordt afgegeven door een officiële dierenarts van het 
gebied of derde land van verzending of door een gemachtigde dierenarts, waarna het 
bekrachtigd wordt door de bevoegde autoriteit van het gebied of derde land van verzending. 
De bevoegde autoriteit van het gebied of derde land van verzending ziet erop toe dat 
certificeringsvoorschriften en -beginselen worden toegepast die gelijkwaardig zijn aan die 
van Richtlijn 96/93/EG.De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de 
gedrukte tekst. Dit geldt ook voor stempels, met uitzondering van reliëfstempels of stempels 
met een watermerk. 

g) Het referentienummer van het certificaat waarnaar wordt verwezen in de kaders I.2 en II.a, 
wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit van het gebied of het derde land van 
verzending. 
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DEEL 3 

Schriftelijke verklaring zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van Verordening (EU) nr. 
576/2013(1)  

Afdeling A  

Modelverklaring  

 

 Ik, ondergetekende .................................................................................................................................... 

 [eigenaar of de natuurlijke persoon die schriftelijk door de eigenaar is gemachtigd om het 
niet-commerciële verkeer namens de eigenaar uit te voeren (1)] verklaar dat de 
volgende gezelschapsdieren niet worden verplaatst met het oog op verkoop of 
overdracht van eigendom van de dieren en dat zij de eigenaar of de natuurlijke 
persoon die schriftelijk door de eigenaar is gemachtigd om het verkeer namens de 
eigenaar uit te voeren (1) uiterlijk binnen vijf dagen na zijn verplaatsing zullen 
vergezellenAlfanumerieke code van de transponder/tatoeage (1) Nummer 
diergezondheidscertificaatBovenstaande dieren vallen tijdens het gehele niet-
commerciële verkeer onder de verantwoordelijkheid van (1) hetzij   [de eigenaar]; (1) 
hetzij   [de natuurlijke persoon die schriftelijk door de eigenaar is gemachtigd om het 
verkeer namens de eigenaar uit te voeren];  

 (1) [de natuurlijke persoon die door de aangeworven vervoerder is aangewezen om het niet-
commerciële verkeer van de dieren namens de eigenaar uit te voeren: ………….. 
(naam van de vervoerder invullen)] Plaats en datum:  

 Handtekening van de eigenaar of de natuurlijke persoon die schriftelijk door de eigenaar is 
gemachtigd om het niet-commerciële verkeer van de dieren namens de eigenaar uit te 
voeren (1): (1) Doorhalen wat niet van toepassing is.  

 

 

 Afdeling B  

Aanvullende eisen voor de verklaring  

De verklaring wordt opgesteld in ten minste een van de officiële talen van de lidstaat van 
binnenkomst en in het Engels en wordt ingevuld in blokletters
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