
Modèle de certificat sanitaire vétérinaire  (I.CARNI.UE.Maart 2017) 

Niet officiële Nederlandse vertaling  

Gezondheidscertificaat voor de definitieve of tijdelijke invoer in Marokko van honden en katten uit 
de Europese Unie 

 

Ministerie : 

Dienst :  

I. Identificatie van de dieren: 
 

Identificatie teken 
(tattoo, chip of 
onderscheidend teken) 

Diersoort Ras Geslacht Leeftijd 

     
     
     

 
II. Herkomst 

- Naam en adres van de inrichting van herkomst: 
- Naam en adres van de uitvoerder: 
- Plaats van oorsprong van de dieren: 
 

III. Bestemming 
- Naam en adres van de bestemmeling:  
- Adres van de inrichting van bestemming: 

 

IV. Vervoersmiddel 
- Type vervoersmiddel : auto, vrachtwagen, vliegtuig, ander ( te verduidelijken). 
- Identificatie van het vervoersmiddel: Inschrijvingsnummer, vluchtnummer … 
- Plaats van lading:  

  



Modèle de certificat sanitaire vétérinaire  (I.CARNI.UE.Maart 2017) 

 
V. Gezondheidsverklaringen 

Ik ondergetekende, officiële dierenarts, verklaar dat de dieren hierboven beschreven en 
onderzocht op vandaag:  
1) Verbleven in een land of zone vrij van rabiës sedert de geboorte of minstens 

gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan het vertrek. 
2) Werden onderzocht in de laatste 24u, bevonden zich in goede gezondheid en 

vertoonden geen klinische tekenen van besmettelijke ziekten eigen aan de diersoort, 
op de dag van de lading. 

3) Werden geïdentificeerd met behulp van een permanent teken, voorafgaand aan hun 
vaccinatie tegen rabiës. 

4) Werden correct gevaccineerd tegen rabiës met een geïnactiveerd vaccin, en 
minstens 21 dagen zijn verstreken na de rabiësvaccinatie:  

- Naam van het vaccin: 
- Productie labo: 
- Lotnummer:  
- Vervaldatum: dd/mm/jjjj 
- Datum van de primovaccinatie: dd/mm/jjjj 
- Datum van de laatste rappel: dd/mm/jjjj 
5) Zullen uitgevoerd worden voor een periode langer dan 12 maanden; 

Of (*) 

Zullen tijdelijk uitgevoerd worden naar Marokko voor een periode korter dan 12 
maanden en werden onderworpen, sedert meer dan 3 maanden en minder dan 12 
maanden voor hun vertrek, met positief resultaat, aan een analyse voor het opsporen 
van rabiës neutraliserende antilichamen-titer waarbij de serumtiter meer of gelijk is aan 
0,5IU/ml. 

Datum en type van de test: 

6) De door de veterinaire autoriteit van het land van oorsprong goedgekeurde 
laboratoriumanalyserapporten van bovengenoemde tests zijn bij dit veterinair 
gezondheidscertificaat gevoegd. 

Gedaan te                                               , op …………………………….. 

De officiële dierenarts (naam en adres) 

Handtekening 

Officiële stempel 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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