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Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart het volgende: 

II.1.1. de in deel I van dit certificaat beschreven in gevangenschap levende vogels hebben sinds het 

uitkomen of gedurende ten minste de laatste 21 dagen voor het vertrek van de zending 

ononderbroken in de inrichting van oorsprong verbleven; houdersverklaring nodig 

II.1.2. de in deel I beschreven in gevangenschap levende vogels zijn afkomstig van ☐ een 

geregistreerde / ☐ geconsigneerde  selecteren wat van toepassing is ( NB:  bij geconsigneerd naar 

geconsigneerd het certificaat conform bijlage 7 van het werkvoorschrift gebruiken) inrichting die niet aan 

verplaatsingsbeperkingen is onderworpen en die zich niet bevindt in een beperkingszone die is 

ingesteld wegens in de lijst opgenomen ziekten die relevant zijn voor vogelsoorten; 

II.1.3. voor zover ondergetekende weet en zoals verklaard door de exploitant, zijn de in deel I 

beschreven in gevangenschap levende vogels afkomstig van een inrichting zonder abnormale 

sterftegevallen met onbekende oorzaak; houdersverklaring nodig 

II.1.4. de in deel I beschreven in gevangenschap levende vogels: 

○ hetzij zijn niet gevaccineerd tegen infectie met het virus van de ziekte van Newcastle; 

houdersverklaring nodig 

○ hetzij zijn tegen infectie met het virus van de ziekte van Newcastle gevaccineerd met deze optie is 

verplicht bij duiven, vervolgens hieronder type vaccin aangeven 

☐ geïnactiveerde vaccins / ☐  levende verzwakte vaccins aankruisen type vaccin die aan de criteria 

van bijlage VI bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 van de Commissie voldoen 

(naam van de in het vaccin gebruikte stam)  naam vaccin 

op dag  ……… op een  leeftijd van ………….weken 

○ hetzij zijn in gevangenschap levende vogels van Galliformes-soorten bestemd voor een lidstaat of 

een zone daarvan met de status vrij van infectie met het virus van de ziekte van  Newcastle zonder 

vaccinatie, en zij: deze optie indien hobbypluimvee voor NCD vrije landen: Finland, Zweden en 

Zwitserland 

i) zijn niet gevaccineerd tegen infectie met het virus van de ziekte van Newcastle; 

ii) zijn gedurende ten minste 14 dagen voor de datum van het laden van de zending 
voor verzending naar de Unie geïsoleerd gehouden in de inrichting van 
oorsprong of in een quarantaine-inrichting onder toezicht van een officiële 
dierenarts, waar: 
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- in de periode van ten minste 21 dagen voor het vertrek geen enkele vogel is gevaccineerd tegen 

infectie met het virus van de ziekte van Newcastle; 

- in die periode geen andere vogels zijn binnengebracht; 

- in de quarantaine-inrichting geen vaccinatie is uitgevoerd; 

iii) zijn met negatief resultaat onderworpen aan serologische tests voor de opsporing van 

antilichamen tegen het virus van de ziekte van Newcastle, uitgevoerd op een aantal in de periode van 

ten minste 14 dagen voor het vertrek genomen bloedmonsters dat het mogelijk maakt met een 

betrouwbaarheid van 95 % besmetting te detecteren bij een prevalentie van 5 %;] 

☐  zijn papegaaiachtigen en zij : deze optie bij papegaaiachtigen 

i) zijn individueel geïdentificeerd overeenkomstig artikel 76 van Gedelegeerde Verordening (EU) 

2019/2035 van de Commissie  (NB: ID moet vermeld in deel 1 van Traces) 

ii) zijn afkomstig van een inrichting waar 

○  hetzij  gedurende een periode van ten minste zes maanden voor het vertrek van de zending geen 

gevallen van aviaire chlamydiose zijn bevestigd; deze optie indien laatste 6 mnd geen psittacose ( zie 

blokkade lijst NVIC) 

○  hetzij in de laatste zes maanden voor het vertrek van de zending van aviaire chlamydiose zijn 

bevestigd, maar niet in de laatste 60 dagen, en waar de maatregelen van artikel 59, lid 2, punt b), van 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 zijn toegepast;] deze optie indien laatste 6 mnd wel 

psittacose maar weer vrijgegeven zijn ( zie blokkade lijst NVIC) 

iii) zijn 

○ hetzij niet in contact gekomen met in gevangenschap levende vogels van inrichtingen waar in de 

laatste 60 dagen voor het vertrek aviaire chlamydiose is vastgesteld; deze optie meestal  , tenzij  

○  hetzij in contact gekomen met in gevangenschap levende vogels van inrichtingen waar in de 

laatste 60 dagen voor het vertrek aviaire chlamydiose is vastgesteld en zij zijn negatief bevonden in 

laboratoriumtests op aviaire chlamydiose die ten minste 14 dagen na het contact zijn uitgevoerd; 

deze optie ,als uit herkomstgegevens blijkt dat er contacten zijn geweest met vogels uit bedrijven 

waar wel psittacose is vastgesteld  

II.1.5. het koppel van oorsprong en de dieren in de zending zijn in de laatste 48 uur voor het vertrek 

van de zending onderworpen aan een klinische inspectie en vertoonden geen klinische tekenen en 

gaven geen aanleiding tot vermoedens van in de lijst opgenomen ziekten die relevant zijn voor de 

soorten; 

II.1.6. de nodige regelingen zijn getroffen om de zending te vervoeren in laadkisten die aan artikel 5 

van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 voldoen en met vervoermiddelen die aan artikel 4 van 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 voldoen;  

☐ II.1.7. de in deel I beschreven in gevangenschap levende vogels zijn de Unie vanuit een derde land 

of gebied of een zone daarvan binnengekomen en zijn in de erkende quarantaine-inrichting van 

bestemming in de Unie in quarantaine gehouden overeenkomstig de bepalingen van deel II, titel 3, 
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hoofdstuk 2, afdeling 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie. Deze optie 

als de vogels afkomstig zijn uit een 3e land 

 

 


