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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Honden en katten 0106 19 Nieuw-Zeeland 

 
 
 
II. NIET-ONDERHANDELD CERTIFICAAT 
 
Type certificaat Titel van het certificaat   
   
Niet-onderhandeld 
certificaat – model 
van het land 

Model Veterinary Certificate A & Model Veterinary 
Certificate B - Cats and Dogs from Specified Countries 
or Territories where Rabies is Absent or Well 
Controlled 

5 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE INFORMATIE 
 

1. Modellen die afgeleverd dienen te worden: 
 

− Certificaat 
Beide certificaten (model A + model B) moeten door een officiële 
dierenarts (officiële dierenarts of dierenarts belast met opdracht) 
gecertificeerd worden, nadat de bewijzen voorgelegd werden dat er aan 
al de eisen is voldaan. 
 

2. Linken naar de relevante documenten van Nieuw-Zeeland: 
 

− Algemene informatie omtrent de invoer van katten en honden kan 
men terugvinden op de website van de bevoegde overheid van 
Nieuw-Zeeland.  

 
− Import Health Standards:  

Deze standaarden geven de algemene en specifieke eisen betreffende 
de gezondheid weer.  
Het PDF-document ‘Cats and Dogs: Import Health Standard’ kan 
men terugvinden in op de website van de overheid van Nieuw-
Zeeland. Klik hiervoor op het tabblad ‘What you need to do’ en 
hierna op de quick link ‘the import health standard and guidance 
document’.  
 

− Gids van de Nieuw-Zeelandse overheid:  
Deze instructies geven informatie over aanvaardbare manieren om te 
zorgen voor de naleving van de eisen in de ‘Cats and Dogs: Import 
Health Standard’.  
Het PDF-document ‘IHS guidance document’ kan men terugvinden 
in op de website van de overheid van Nieuw-Zeeland. Klik hiervoor 

http://www.afsca.be/professionelen/export/levendedieren/_documents/20200129_NZ_CatsandDogsCertificat.pdf
https://www.mpi.govt.nz/bring-send-to-nz/pets-travelling-to-nz/bringing-cats-and-dogs-to-nz/step-by-step-guide-to-bringing-cats-and-dogs-to-nz/
https://www.mpi.govt.nz/bring-send-to-nz/pets-travelling-to-nz/bringing-cats-and-dogs-to-nz/step-by-step-guide-to-bringing-cats-and-dogs-to-nz/
https://www.mpi.govt.nz/bring-send-to-nz/pets-travelling-to-nz/bringing-cats-and-dogs-to-nz/step-by-step-guide-to-bringing-cats-and-dogs-to-nz/
https://www.mpi.govt.nz/bring-send-to-nz/pets-travelling-to-nz/bringing-cats-and-dogs-to-nz/step-by-step-guide-to-bringing-cats-and-dogs-to-nz/
https://www.mpi.govt.nz/bring-send-to-nz/pets-travelling-to-nz/bringing-cats-and-dogs-to-nz/step-by-step-guide-to-bringing-cats-and-dogs-to-nz/
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op het tabblad ‘What you need to do’ en hierna op de quick link ‘the 
import health standard and guidance document’.  
 

3. Informatie betreffende de laboratoriumanalyses:  
 
De analyses dienen uitgevoerd te worden in een door het FAVV 
goedgekeurd laboratorium: 

− Voor de pathogenen rabiës, Leptospirose en Brucella canis kan 
men de beschikbare laboratoria terugvinden in de tabel met de  
laboratoria erkend door het FAVV.  

− Voor de overige pathogenen (Babesia gibsoni, Dirofilaria immitis) 
moet men onderstaande laboratoria gebruiken ter uitvoering van de 
analyses.  

 
Pathogeen Laboratorium Analysemethodes 
Babesia gibsoni OIE-referentie-laboratorium in 

Palermo, Italië (C.R.A.Ba.R.T.). 
zie de website van de WOAH 
voor de gegevens van dit labo 
(onder “Babesiosis”).  

 

- I.F.A.T.  
Resultaten van deze analyse 
zijn in normale 
omstandigheden 1 tot 2 
dagen na aankomst van het 
staal gekend. 

Wageningen Bioveterinary 
Research (WBVR), Lelystad, 
Nederland. 

- Babesia gibsoni IFT,  
- Babesia gibsoni PCR 

Dirofilaria immitis Wageningen Bioveterinary 
Research (WBVR), Lelystad, 
Nederland. 

- D. imitis antigen ELISA 

 
 

https://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp
https://www.woah.org/en/what-we-offer/expertise-network/reference-laboratories/#ui-id-3
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/bioveterinary-research/diagnostiek/hond-en-kat.htm
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/bioveterinary-research/diagnostiek/hond-en-kat.htm
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/bioveterinary-research/diagnostiek/hond-en-kat.htm
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/bioveterinary-research/diagnostiek/hond-en-kat.htm

