
VERTALING: NIET GEBRUIKEN ALS EXPORTCERTIFICAAT 

VETERINAIR GEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR UITVOER NAAR ISRAEL VAN VIS EN 
VISSERIJPRODUCTEN BESTEMD VOOR HUMANE CONSUMPTIE  

Certificaat nr. : 
 
 
 

Bevoegde centrale overheid: 
 

Locale bevoegde overheid: 

Land van herkomst: Plaats van herkomst:  

Naam: 

Adres: 

Erkenningsnummer: 
Verzender: 

Naam: 

Adres:                                                   

Postcode:                                      Tel No: 

E-mail: 

Geadresseerde: 

Naam: 

Adres:                                      

Postcode:                                    Tel No: 

E-mail: 

Plaats van laden: 
 

Haven van binnenkomst / Grensovergang naar Israël: 
 
 

Datum van containerisatie / oplading: 
 
 

Vervoermiddelen: 

Schip     - Laadbon -_______ 

Vliegtuig  - AWB - ___________ 

Land     

Ander   ____________________ 

Container  identificatie 
 

No. Container No. zegel No. 
1   
2   
3   
4   

 

Datum van vertrek: 

Identificatie van de goederen 
Beschrijving van de 

goederen 
Species 

(wetenschappelijke 
naam) 

Aard van het 
goed 

Type 
behandeling / 
Opslag temp. 

Erkenning
snr. van 
productieb
edrijf 

Aant
al 
verp
akki
ngen 

Netto 
gewicht 
(Kg.) 

Oogst datum 
(dd/mm/yy) 

Productie 
datum 
(dd/mm/yy) 

Houdbaarhei
dsdatum 
(dd/mm/yy) 

Lot No. 

 
 

          
 
 

          
           
           

Totaal     
 
De bovenvermelde goederen worden gecertificeerd voor humane consumptie als: 

 Niet klaar om te eten                                   Klaar om te eten  

Zendingsnummer/ (zoals vermeld op de Hebreeuwse etiketten): __________________________________ 

Opmerkingen / Ander: ............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

            Officiële stempel (Engels) _________________________________ 



VERTALING: NIET GEBRUIKEN ALS EXPORTCERTIFICAAT 

VERKLARING INZAKE DE GEZONDHEID:                                                                                                            

Certificaat  No.:______________ 

II.1.- Ik, de ondergetekende officiële dierenarts, verklaar dat ik kennis heb genomen van de desbetreffende 
vereisten van de verordeningen (EG) nr 178/2002, (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 en (EG) nr 625/2017     
en verklaar hierbij dat de visserijproducten hierboven beschreven geproduceerd werden in overeenstemming 
met de die vereisten met name dat: 
– Ze afkomstig zijn van (een) inrichting(en) die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 852/2004 een op 

HACCP-beginselen gebaseerd programa toepast (toepassen);  
– Zijn gevangen en aan boord van vaartuigen zijn gehanteerd, zijn aangeland, gehanteerd en, in 

voorkomend geval, op hygiënische wijze zijn bewerkt, verwerkt, ingevroren en ontdooid met 
inachtneming van de voorschriften van sectie VIII, hoofdstukken I tot en met IV, van bijlage III bij 
Verordening (EG) nr. 853/2004;  

– Voldoen aan de gezondheidsnormen van sectie VIII, hoofdstuk V, van bijlage III bij Verordening (EG) 
nr. 853/2004 en aan de criteria van Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria 
voor levensmiddelen; 

– Zijn verpakt, opgeslagen en vervoerd overeenkomstig sectie VIII, hoofdstukken VI tot en met VIII, van 
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004;  

– Zijn gemerkt overeenkomstig sectie I van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004;  
– De garanties met betrekking tot levende dieren en producten daarvan, indien afkomstig van aquacultuur, 

die zijn opgenomen in de overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625, en met name artikel 29 daarvan, 
ingediende residuplannen, worden nagekomen; en 

– Hebben op bevredigende wijze de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 625/2017 vastgestelde officiële 
controles ondergaan.  

 
II.2 Diergezondheidsverklaring voor vis en schaaldieren afkomstig uit aquacultuur (2) (3) (4) 
Ik, ondergetekende officiële dierenarts, verklaar hierbij dat de aquacultuurdieren of de producten ervan waarnaar 
verwezen in Deel I van dit certificaat :  
II.2.1 Diersoorten gevoelig aan Epizoötische hematopoëtische necrose (EHN), Taura syndroom en Gele kop ziekte 
zijn afkomstig van een land vrij van EHN, Taura syndroom, en Gele kop ziekte (4) . Diersoorten gevoelig aan deze 
ziekten zijn niet gevaccineerd tegen de desbetreffende ziekten.  
 II.2.2 Voorschriften voor soorten die vatbaar zijn voor virale hemorragische septikemie (VHS), infectieuze 
hematopoïetische necrose (IHN) en infectieuze zalmanemie (ISA)(4) Afkomstig uit een land/gebied, zone of 
compartiment dat bij Verordening (EU) nr. 2021/620 vrij is verklaard van (4) [VHS] (4) [IHN] (4) [ISA].   

(i) indien voor de betrokken ziekten een aangifteplicht geldt bij de bevoegde autoriteit en 
meldingen van verdenking van besmetting met de betrokken ziekte onmiddellijk door de 
bevoegde autoriteit moeten worden onderzocht;  

(ii) alle binnengebrachte gevoelige soorten of vectorsoorten voor de betrokken ziekten zijn 
afkomstig uit een gebied dat vrij verklaard is voor de ziekte;  

(iii) De voor de betrokken ziekten vatbare soorten worden niet tegen de betrokken ziekten ingeënt  
 

Opgemaakt te:  ............................................................................................................ ,  op: .....................................  
 ( Plaats)( Datum)
  
___________________________________                    
_________________________________________________________ 
Officiële  Stempel (Engels)                                                  Naam, positie en handtekening van de officiële 
dierenarts / Inspecteur 
 
OPMERKINGEN: 
- Ter verduidelijking: 

o Dit document is alleen geldig indien het is afgegeven en ondertekend door de officiële bevoegde autoriteit 
van het land van uitvoer. 
o Dit document is gericht aan het Israëlische ministerie van Volksgezondheid en wordt bij overlegging, tijdens 
de controle van de zending en daarna, beschouwd als het eigendom van het ministerie van Volksgezondheid. 

Deel I: 
- Vak: Plaats van herkomst: naam en adres van de verzendingsinrichting. 
- Vak: Identificatie van de container: Als het zegel een volgnummer heeft, moet dit worden vermeld. 
- Vak Datum van vertrek: Mag niet vroeger zijn dan de datum van afgifte van het gezondheidscertificaat. 
- Vak Identificatie van de goederen: 



VERTALING: NIET GEBRUIKEN ALS EXPORTCERTIFICAAT 

- Omschrijving van de goederen: Vermeld het voorkomen en de voornaamste kenmerken van de goederen 
(bv. kop / zonder kop / filet / gerookt / gedroogd / gezouten/gecoat enz., zoals aangegeven op de factuur) 
- Aard van de goederen: Aangeven of het product afkomstig is van aquacultuur of van wilde oorsprong 
- Soort behandeling: Levend, gekoeld, bevroren of verwerkt. 
- Productiebedrijf: omvat fabrieksvaartuig, vriesvaartuig, koelhuis, verwerkingsbedrijf 
- Oogstdatum: oorspronkelijke oogstdatum specificeren: specifieke datum voor gekoelde vis en ten minste , 
maand en jaar in het geval van niet-gekoelde vis. 
- Productiedatum: Vermeld de oorspronkelijke productiedatum (invriezen, verpakken, verwerken).  
- Ten minste houdbaar tot: Specificeer de datum die op het Hebreeuwse etiket is gedrukt (facultatief) 
- Verzendingsnummer: Vermeld het verzendingsnummer dat op de Hebreeuwse etiketten is vermeld. 

Deel II: 
(1) Deel II.1 van dit certificaat is niet van toepassing op landen met speciale certificeringsvoorschriften op het gebied 
van de volksgezondheid die zijn vastgelegd in gelijkwaardigheidsovereenkomsten of andere wetgeving van de 
Europese Unie. 
(2) Deel II.2 van dit certificaat is niet van toepassing op: 

(a) niet-levensvatbare schaaldieren, d.w.z. schaaldieren die niet langer in staat zijn als levende dieren te 
overleven indien zij worden teruggebracht in het milieu waaruit zij afkomstig zijn 
(b) vis die vóór verzending is geslacht en gestript 
(c) aquacultuurdieren en producten daarvan die zonder verdere verwerking voor menselijke consumptie in de 
handel worden gebracht, mits zij zijn verpakt in detailverpakkingen die voldoen aan de bepalingen voor 
dergelijke verpakkingen in Verordening (EG) nr. 853/2004, 
(d) schaaldieren die bestemd zijn voor overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EG erkende 
verwerkingsbedrijven of voor verzendingscentra, zuiveringscentra of soortgelijke bedrijven die uitgerust zijn 
met een systeem voor de behandeling van effluenten waarmee de desbetreffende ziekteverwekkers worden 
geïnactiveerd, of waar het effluent een andere behandeling ondergaat waardoor het risico van overdracht van 
ziekten op de natuurlijke wateren tot een aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht, 
(e) schaaldieren die bestemd zijn voor verdere verwerking met het oog op menselijke consumptie zonder 
tijdelijke opslag op de plaats van verwerking en die met dat doel verpakt en geëtiketteerd zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 853/2004. 

(3) De delen II.2.1 en II.2.2 van dit certificaat zijn alleen van toepassing op soorten die vatbaar zijn voor een of meer 
van de in de titel genoemde ziekten. De gevoelige soorten zijn opgenomen in bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG. 
(4) Bewaren voor zover van toepassing. 
De kleur van het stempel en de handtekening moet verschillen van die van de andere gegevens in het certificaat. 
 

 


