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Wijzigingen ten opzichte van vorige versie
Aanvulling sperma 3e landen, werkwijze ondertekening
certificaat door aan spermacentrum verbonden dierenarts
toegevoegd en enkele tekstuele aanpassingen.
Mogelijkheid certificeren op afstand van dieren uit erkende
instellingen en fok- en gebruikspluimvee en enkele tekstuele
aanpassingen.
Aanvulling certificeren op afstand op zaterdag voor partijen
eendagskuikens en broedeieren (bijlage toegevoegd).
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1

Onderwerp
Dit werkvoorschrift beschrijft de tijdelijke werkwijze voor certificering op thuiswerklocatie
van de volgende dieren en levende producten bestemd voor het EU-handelsverkeer en 3e
landen: eendagskuikens (3e landen); broedeieren (3e landen); sperma van paarden;
sperma van runderen, varkens en schapen/geiten; embryo’s van runderen en paarden;
bestuivers en biologische bestrijders (die regulier door VKE gecertificeerd werden); overige
dieren afkomstig uit erkende instellingen; fok- en gebruikspluimvee. Dit werkvoorschrift is
alleen van toepassing voor de periode die noodzakelijk is om de Corona-crisis in Nederland
in 2020 maximaal te controleren. Het werkvoorschrift beschrijft een afwijkende werkwijze
t.a.v. de DOM-controle, die normaal gesproken op de locatie waar de dieren en levende
producten verblijven uitgevoerd wordt.
NB: Exportcertificeringen van overige dieren afkomstig uit erkende instellingen bestemd
voor het EU-handelsverkeer kunnen alleen uitgevoerd worden, indien voldoende capaciteit
beschikbaar is bij de afdeling VKE van de NVWA.

2

Wet- en regelgeving

2.1

EU-Regelgeving
•

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020
betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van
mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige
storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de
coronavirusziekte (COVID-19)

•

Brief van de EC d.d. 18-03-2020: Certification of livestock movements in view of
COVID-19

•
2.2

Zie diersoort specifieke werkvoorschriften

Nationale wetgeving
Zie diersoort specifieke werkvoorschriften

2.3

Beleidsregels
Beleidsafspraken m.b.t. Corona-uitbraak 2020

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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Begrippen en definities
Begrip

Definitie

Bevoegde dierenarts

Dierenarts die van de NVWA de opdracht heeft gekregen om
onder haar verantwoordelijkheid in een erkende inrichting
voor pluimvee de in Richtlijn 2009/158/EG vastgestelde
controles te verrichten

Erkende dierenarts

Dierenarts die door de NVWA erkend is en gecontroleerd
wordt om in een erkende instelling volgens Richtlijn
92/65/EEG de in bijlage C van Richtlijn 92/65/EEG
vastgestelde toezichtstaken te verrichten

OD

Officiële dierenarts

OD op thuiswerkplek

OD van de afdeling VKE die de controles t.b.v.
exportcertificering op afstand zal uitvoeren (thuis)

Overige dieren

Dieren afkomstig uit erkende instellingen voor zover RL
92/65/EEG certificering vereist voor de betreffende diersoort

3e

landen instructie

Voor bindende afspraken: de landeninstructie vermeld bij de
landeneisen voor een dier/levend product op www.nvwa.nl;
voor verzoekcertificering: de waarborgen zoals weergegeven
in e-CertNL voor de betreffende export of de beoordeling
van de verzoektekst zoals verstuurd naar belanghebbende
(de exporteur bijvoorbeeld)

Transito

Traces-certificaat dat afgegeven wordt bij exporten naar 3e
landen, waarbij de EU in een andere lidstaat dan Nederland
verlaten wordt.

4

Benodigdheden
•

OD op thuiswerkplek heeft de betreffende exportcertificering in het inzetprofiel staan
en heeft bij voorkeur voldoende bedrijfsspecifieke kennis, doordat hij/zij vaker
werkzaamheden heeft verricht op de locatie waar de dieren/levende producten
verblijven.

•

OD op thuiswerkplek heeft Signal app geïnstalleerd op de mobiele telefoon.

•

Het bedrijf moet de mogelijkheid hebben om documenten, foto’s e.d. digitaal te
versturen naar de OD. Signal app installeren op de mobiele telefoon.

•

Het bedrijf moet zelf zorgen voor uniek genummerde, eenmalig bruikbare zegels (zie
NB bij punt 5.2.1).

•

Certificering van eendagskuikens en broedeieren op zaterdag: de voorschriften zijn in
dit werkvoorschrift verwerkt en zijn daarnaast opgenomen in bijlage 4 bij dit
werkvoorschrift (K-LV-WVCA-01b4).

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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De in dit voorschrift beschreven werkwijze wordt gehanteerd voor exporten bestemd voor
het EU-handelsverkeer van:
•

sperma van paarden;

•

sperma van runderen, varkens en schapen/geiten;

•

embryo’s van runderen en paarden;

•

bestuivers en biologische bestrijders (die regulier ook al door VKE uitgevoerd werden);

•

overige dieren afkomstig uit erkende instellingen;

•

fok- en gebruikspluimvee.

Daarnaast wordt deze werkwijze gehanteerd voor exporten naar 3e landen van:
•

broedeieren en eendagskuikens;

•

paardensperma;

•

sperma van runderen, varkens en schapen/geiten;

•

bestuivers en biologische bestrijders (die regulier ook al door VKE uitgevoerd werden);

•

overige dieren afkomstig uit erkende instellingen;

•

fok- en gebruikspluimvee.

NB: Exportcertificeringen van overige dieren afkomstig uit erkende instellingen worden
alleen ingepland wanneer voldoende capaciteit bij de afdeling VKE beschikbaar is om deze
werkzaamheden thuis uit te voeren.
De wijze van aanvragen en de termijnen voor het indienen van aanvragen worden niet
gewijzigd. Exportcertificeringen die regulier door de afdeling VKE uitgevoerd worden,
worden in deze situatie ook door de OD op thuiswerklocatie uitgevoerd.
Exportcertificeringen die regulier door de afdeling CoA uitgevoerd worden, worden in deze
situatie ook door de afdeling CoA uitgevoerd.
Exportcertificeringen naar 3e landen kunnen niet op zaterdagen of feestdagen aangevraagd
worden, omdat de afdeling CoA dan gesloten is.
Uitzondering: partijen eendagskuikens en broedeieren kunnen wel op zaterdag
gecertificeerd worden; daarbij wordt ook een keuring op thuiswerklocatie ingepland. Het
inplannen van deze certificeringen bij de OD op thuiswerklocatie vindt plaats op vrijwillige
basis.
Afdeling Planning:
•

De medewerker van de voorscreening (afdeling Planning) beoordeelt of de aanvraag
correct en volledig is.

•

De medewerker van de voorscreening controleert of overige dieren verblijven in een
erkende instelling (zie K-LV-ALDIU-00 punt 5.2.6).
Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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De medewerker van de voorscreening controleert of fok- en gebruikspluimvee verblijft
in een erkende inrichting (zie K-LV-ALDIU-00 punt 5.2.1).

•

De afdeling Planning plant de exportcertificering in en wijst deze ALTIJD toe aan een
OD op thuiswerkplek met voldoende bedrijfsspecifieke kennis (inzetprofiel voldoet en
bij voorkeur heeft OD vaker werkzaamheden op de verblijfplaats van de
dieren/levende producten uitgevoerd).

•

De afdeling Planning informeert het bedrijf over de afwijkende werkwijze beschreven
in dit werkvoorschrift door dit werkvoorschrift ter beschikking te stellen.

•

De afdeling Planning stelt de OD in kennis van de aangevraagde exportcertificering en
zorgt ervoor dat de OD een afschrift ontvangt van het aanvraagformulier.

•

Certificering eendagskuikens/broedeieren op zaterdag: de afdeling Planning informeert
de OD voorafgaand aan de exportcertificering zo vroeg mogelijk, zodat deze tijdig
afspraken met het bedrijf kan maken over het ophalen van het gezondheidscertificaat.

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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Het bedrijf:
•

Houdt bij het aanvragen van exportcertificering naar 3e landen rekening met de tijd
waarop het 3e landen certificaat afgehaald kan worden in Utrecht (zie punt 5.2.3).

•

Vraagt geen exportcertificering naar 3e landen aan op zaterdagen en feestdagen,
omdat de afdeling CoA dan gesloten is.
Uitzondering: exportcertificering van eendagskuikens en broedeieren kunnen op
zaterdag wel uitgevoerd worden.

•

Export 3e land: Zet bij de aanvraag van het certificaat in e-CertNL de wijze van
verstrekking van de documenten op Centraal (let op: bij aanvraag van het certificaat
voor eendagskuikens/broedeieren op zaterdag moet de afgifte op Lokaal gezet
worden):

Inspectiedocument toevoegen
Verstrekking documenten op Centraal zetten

Verstrekking document op Lokaal bij certificering
EDK/BE op zaterdag!

Dit maakt het mogelijk om een 3e landen certificaat door de afdeling CoA te laten
afgeven; anders kan het 3e landen certificaat niet verstrekt worden (geldt maandag
t/m vrijdag).
•

Let op bij aanvraag sperma 3e landen, waarbij de aan het spermacentrum
verbonden dierenarts, een (deel van) het gezondheidscertificaat moet ondertekenen:
Het bedrijf voegt ná het indienen van de aanvraag in e-CertNL een kopie van het
certificaat (zonder certificaatnummer) met daarop de volgens 3e landeninstructie
vereiste ondertekening van de aan het spermacentrum verbonden dierenarts als
Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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‘inspectiedocument’ toe (zie afbeelding). Op basis van dit document kan de afdeling
CoA het 3e landen certificaat ondertekenen.
•

Is op het geplande tijdstip telefonisch beschikbaar om de dierenarts te faciliteren en de
gewenste documenten en ander beeldmateriaal digitaal aan te leveren om de export
op afstand uit te kunnen voeren.

•

Documenten worden per e-mail aan de OD verstrekt i.v.m. de leesbaarheid en
daarmee de beoordeling van deze documenten. Foto’s en filmmateriaal worden via de
app Signal verstuurd i.v.m. het delen van privacygevoelige gegevens.

•

Zorgt voorafgaand aan de geplande exportcertificering dat de documenten conform het
werkvoorschrift K-LV-ALDIU-01, het diersoort specifieke werkvoorschrift en, indien van
toepassing, de 3e-landeninstructie direct beschikbaar zijn voor de OD.

•

Laat op de dag van de exportcertificering de erkende dierenarts de klinische keuring
van overige dieren afkomstig uit een erkende instelling uitvoeren en daarna de
verklaring in bijlage 2 volledig invullen; dit moet uitgevoerd zijn vóórdat de OD
contact opneemt met het bedrijf.

•

Laat op de dag van de exportcertificering de bevoegde dierenarts de klinische
keuring van fok- en gebruikspluimvee uitvoeren en daarna de verklaring in bijlage
3 volledig invullen; dit moet uitgevoerd zijn vóórdat de OD contact opneemt met het
bedrijf.

•

Zorgt ervoor (indien vereist) dat voorafgaand aan de geplande exportcertificering
dierenarts-practicusverklaringen/ houdersverklaringen/ eigenaarsverklaringen volledig
ingevuld zijn en direct beschikbaar zijn voor de OD.

•

Maakt voorafgaand aan de geplande exportcertificering een duidelijk filmpje van de te
certificeren eendagskuikens, bestuivers/biologische bestrijders.

•

Maakt voorafgaand aan de geplande exportcertificering foto’s van de te certificeren
partij eendagskuikens (etiket, verpakking en VB-nummer op eierdoppen en eventueel
voeding bij transporten > 24 uur), broedeieren (etiket, verpakking en VB-nummers op
het ei), sperma (foto rietje, cane of tube en overzicht containernummers en
zegelnummers per certificaat), embryo’s (foto rietje of cane en overzicht
containernummers en zegelnummers per certificaat), bestuivers/biologische
bestrijders (verpakking visueel vrij van plaagdieren als de bijenkastkever en de
tropilaelapsmijt).

•

Maakt, indien verzegeling van de verpakking verplicht is, foto’s van de aangebrachte
verzegeling op de verpakking.

NB: Bedrijven die sperma of embryo’s exporteren moeten zelf zorgdragen voor de
beschikbaarheid van voldoende, eenmalig bruikbare, uniek genummerde zegels. Dit geldt
ook voor bedrijven die partijen eendagskuikens of broedeieren exporteren waarbij
verzegeling van de verpakking verplicht is.

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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Werkwijze bedrijf voor afgifte Traces-certificaat (EU-bestemming en transito):
•

Het bedrijf print de per e-mail door de OD op thuiswerkplek toegezonden bijlage 1 uit
en geeft deze mee aan de chauffeur.

•

Het bedrijf print in Traces zelf het GELDIGE Traces-certificaat uit en geeft deze
ongetekend mee aan de chauffeur.
NB: Wanneer de afdeling CoA van de NVWA het Traces-certificaat voor het bedrijf
heeft ingevoerd in Traces, dan zal het GELDIGE Traces-certificaat gemaild worden door
de OD. Het bedrijf print dit certificaat uit en geeft deze ongetekend mee aan de
chauffeur.

Het ongetekende, GELDIGE Traces-certificaat en bijlage 1 vormen samen het bewijs, dat de
zending geïnspecteerd is door de bevoegde autoriteit en dat op basis van de resultaten van
de exportkeuring het gezondheidscertificaat is afgegeven door de bevoegde autoriteit.
Het originele, ondertekende en gewaarmerkte exemplaar van het Traces-certificaat zal door
de NVWA verzonden worden naar de aanvrager. De aanvrager zorgt ervoor dat dit
certificaat naar de plaats van bestemming verstuurd wordt. Hiervoor kan de gewone post
gebruikt worden; het certificaat hoeft niet aangetekend of per koerier verzonden te worden.
NB: Bij certificering van eendagskuikens en broedeieren op zaterdag zorgt de aanvrager
ervoor dat het getekende, GELDIGE Traces-certificaat, indien van toepassing, opgehaald
wordt. De OD neemt tijdig contact op met het bedrijf om afspraken over de locatie en het
tijdstip van het ophalen te maken.
5.2.3

Werkwijze bedrijf bij certificering voor bestemming 3e land:
•

Export 3e land: Zet bij de aanvraag van het certificaat in e-CertNL de wijze van
verstrekking van de documenten op Centraal (zie punt 5.2.1).
Dit maakt het mogelijk om een 3e landen certificaat door de afdeling CoA te laten
afgeven; anders kan het 3e landen certificaat niet verstrekt worden.

•

Het 3e landen certificaat moet door het bedrijf afgehaald worden (of deze laat dit
doen) op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur bij het NVWA kantoor gevestigd
aan:
Graadt van Roggenweg 400
3531 AH Utrecht
Het certificaat kan pas afgehaald worden, wanneer de certificering door de OD
afgerond is.

•

Zie punt 5.2.2 voor informatie over de werkwijze m.b.t. het Traces-certificaat
(transito), indien van toepassing.
NB: het originele, ondertekende Traces-certificaat, dat de aanvrager op een later
moment van de NVWA ontvangt, hoeft alleen ná verzoek van de lidstaat waarin de EU
verlaten wordt, opgestuurd te worden. Dit geldt alleen voor transito-certificaten!

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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Let op bij aanvraag sperma 3e landen, waarbij de aan het spermacentrum
verbonden dierenarts, een (deel van) het gezondheidscertificaat moet ondertekenen:
Het bedrijf zorgt er zelf voor, dat de aan het spermacentrum verbonden dierenarts
waar vereist het 3e landencertificaat (of een bijlage) conform de 3e landeninstructie
invult en ondertekent.

NB: Bij certificering van eendagskuikens en broedeieren op zaterdag zorgt de aanvrager
ervoor dat het 3e landen certificaat opgehaald wordt bij de OD. De OD neemt tijdig contact
op met het bedrijf om afspraken over het ophalen te maken. Er wordt afgesproken op een
centrale, openbare locatie in de nabijheid van de thuiswerklocatie van de OD.

5.3

Werkwijze NVWA-dierenarts op thuiswerkplek

5.3.1

DOM-controle
In plaats van de export op de locatie uit te voeren waar de dieren/levende producten
aanwezig zijn, voert de OD op thuiswerkplek de exportcertificering thuis uit.
De OD:
•

Certificering op zaterdag (eendagskuikens/broedeieren): De OD neemt nadat hij/zij
geïnformeerd is door de planning zo spoedig mogelijk contact op met de aanvrager om
afspraken te maken over het ophalen van het 3e landen certificaat en, indien van
toepassing, het Traces-certificaat. De OD laat het certificaat of de certificaten ophalen
op een centrale, openbare locatie in de nabijheid van de thuiswerklocatie van de OD..

•

Neemt op het geplande tijdstip telefonisch contact op met de aanbieder/exporteur.

•

Vraagt de aanbieder/exporteur conform het werkvoorschrift K-LV-ALDIU-01, het
diersoort specifieke werkvoorschrift en, indien van toepassing, de 3e landen instructie
naar de vereiste documenten op basis waarvan hij/zij overtuigd is van de af te geven
verklaringen op het gezondheidscertificaat.

•

Vraagt conform het werkvoorschrift K-LV-ALDIU-01, het diersoort specifieke
werkvoorschrift en, indien van toepassing, de 3e landen instructie naar ondersteunend
beeldmateriaal (foto/video) om op afstand een beoordeling te kunnen maken van de te
certificeren eendagskuikens, broedeieren, sperma, embryo’s, bestuivers of biologische
bestrijders. Deze controle vervangt de fysieke controle van de partij.

•

Vraagt bij certificering van overige dieren afkomstig uit een erkende instelling
naar de verklaring in bijlage 2 afgegeven door de erkende dierenarts. De verklaring
zegt alleen wat over de gezondheid van de dieren; onderliggende documenten zijn nog
niet gecontroleerd (zie het diersoort specifieke werkvoorschrift en, indien van
toepassing, de 3e landen instructie).

•

Vraagt bij certificering van fok- en gebruikspluimvee naar de verklaring in bijlage 3
afgegeven door de bevoegde dierenarts. De verklaring zegt alleen wat over de
gezondheid van de dieren; onderliggende documenten zijn nog niet gecontroleerd (zie
het diersoort specifieke werkvoorschrift en, indien van toepassing, de 3e landen
Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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instructie). Denk hierbij aan controle minimum weerstand NCD, Salmonella-uitslag,
datum van opzet, etc.
•

Laat bij voorkeur de documenten via de mail aanleveren. Voor het aanleveren van
foto’s en filmmateriaal wordt de berichtenapp Signal gebruikt i.v.m. het delen van
privacygevoelige gegevens.

5.3.2

Certificering
Wanneer de controles uitgevoerd onder punt 5.3.1 akkoord zijn bevonden, kan het
gezondheidscertificaat in Traces of in e-CertNL worden afgegeven.
Afgifte van het certificaat in Traces
Het certificaat in Traces wordt conform het diersoort specifieke werkvoorschrift
afgehandeld.
De OD:
•

Maakt het Traces-certificaat GELDIG; dus niet IN UITVOERING zetten of laten staan.
NB: Mailt het GELDIGE, ongetekende Traces-certificaat naar de aanvrager, wanneer
deze ingevoerd is in Traces door de afdeling CoA in plaats van door de aanvrager.

•

Vult bijlage 1 (Verklaring controle partij en ondertekening Traces-certificaat) volledig
in en ondertekent deze en voorziet deze van zijn/haar naamstempel. Zet een paraaf
achter ieder ingevuld nummer van Traces-certificaat, waarvoor bijlage 1 afgegeven
wordt.
NB: Dit is niet noodzakelijk, wanneer op zaterdag gecertificeerd wordt. Dan kan het
GELDIGE Traces-certificaat, indien van toepassing, ondertekend en gewaarmerkt
worden en later meegegeven worden aan degene die namens de aanvrager het
certificaat/de certificaten komt ophalen. Alleen de te archiveren documenten hoeven
dan indien vereist nog opgestuurd te worden volgens werkvoorschrift K-LV-Arch-01.

•

Scant bijlage 1 in en mailt de bijlage naar de aanvrager (contactpersoon), zodat deze
de verklaring bij het ongetekende Traces-certificaat kan voegen dat met de chauffeur
meegezonden wordt (zie punt 5.2.2).

•

Archiveert bijlage 1 volgens werkvoorschrift K-LV-Arch-01 (verzenden naar hetzelfde
adres als hierna genoemd).

•

Print het Traces-certificaat en ondertekent en waarmerkt deze. Print het
aanvraagformulier. Daarna stuurt de OD de ondertekende en gewaarmerkte Tracescertificaten met daaraan gekoppeld de bijbehorende aanvraag iedere dag op
naar:
NVWA / CoA
Antwoordnummer 3561
3500 SB Utrecht
Bundel de Traces-certificaten met de aanvraag apart in de envelop; dit bespaart veel
sorteerwerk op het NVWA-kantoor. Het meesturen van de aanvraag is nodig, zodat het
Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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certificaat naar de aanvrager teruggestuurd kan worden. Het adres van de exporteur
in Traces is niet altijd gelijk aan die van de aanvrager en daarnaast is de postcode niet
volledig weergegeven in Traces.
Afgifte van het certificaat in e-CertNL (maandag t/m vrijdag):
De OD:
•

Zet de verklaringen in e-CertNL op akkoord (inspectieresultaten goedkeuren). Let op:
niet op automatisch waarmerken klikken! De OD mag het certificaat niet digitaal
waarmerken (zie NB hieronder).

•

Let op bij aanvraag sperma 3e landen, waarbij de aan het spermacentrum
verbonden dierenarts, een (deel van) het gezondheidscertificaat moet ondertekenen:
Controleert of het inspectiedocument (zie punt 5.2.1 3e bolletje) is toegevoegd aan eCertNL en voldoet aan de eisen van de 3e landen-instructie.

•

Laat het bedrijf de afgifte van het certificaat in e-CertNL aanvragen.

•

Controleert na het verversen van de waarborgen of in e-CertNL het te printen
certificaat een certificaatnummer bevat; er staat dus niet langer not valid for export op
het te printen certificaat.

•

Stuurt de exportaanvraag met de aanvraagnummers door naar
nvwacoalevend@nvwa.nl o.v.v. het aanvraagnummer van de exportaanvraag.
Let op: Vergeet niet deze laatste stap, anders wordt het 3e landen certificaat niet
afgegeven en rijdt de koerier van het bedrijf voor niets naar Utrecht.

NB: Het bedrijf zet bij de aanvraag in e-CertNL de verstrekking van de documenten op
Centraal (zie punt 5.2.1), waardoor het mogelijk wordt om een 3e landen certificaat door
de afdeling CoA te laten afgeven; anders kan het 3e landen certificaat niet verstrekt
worden. Dit is essentieel voor een goed verloop van dit proces.
Afgifte van het certificaat in e-CertNL (zaterdag):
De OD:
•

Zet de verklaringen in e-CertNL op akkoord (inspectieresultaten goedkeuren).

•

Laat het bedrijf de afgifte van het certificaat in e-CertNL aanvragen.

•

Waarmerkt het certificaat digitaal in e-CertNL.

•

Print de certificaten en voorziet deze van een handtekening en waarmerk
(reliëfstempel).

•

De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen van het certificaat/de
certificaten. De OD heeft daarvoor al afspraken gemaakt met het bedrijf (zie punt
5.3.1). Indien van toepassing wordt dan ook het gewaarmerkte, ondertekende en
GELDIGE Traces-certificaat overhandigd.

5.4

Werkwijze NVWA-kantoor – CoA m.b.t. afgifte 3e landen certificaat
De tekenbevoegde dierenarts van CoA:

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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Controleert of alle certificaten die geprint moeten worden een certificaatnummer
bevatten; is dat niet zo, dan neemt de dierenarts contact op met de OD op de
thuiswerkplek om dit te herstellen.

•

Controleert het schema van meest voorkomende landen per productgroep om te zien
of er nog extra handelingen aan het certificaat moeten worden verricht, voordat deze
ondertekend en gewaarmerkt kan worden.

•

Let op bij aanvraag sperma 3e landen, waarbij de aan het spermacentrum
verbonden dierenarts, een (deel van) het gezondheidscertificaat moet ondertekenen:
Controleert of het inspectiedocument (zie punt 5.2.1 3e bolletje) is toegevoegd aan eCertNL en voldoet aan de eisen van de 3e landen-instructie.

•

Waarmerkt het certificaat digitaal in e-CertNL.

•

Print de certificaten en voorziet deze van een handtekening en waarmerk
(reliëfstempel).

•

De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen van het certificaat (zie punt
5.2.3). Daarnaast zorgt het bedrijf er zelf voor dat een uitdraai van het ongetekende,
GELDIGE Traces-certificaat en het ingevulde bijlage 1 verzonden door de OD op
thuiswerkplek de zending begeleiden, wanneer dit van toepassing is.

5.5

Werkwijze NVWA-kantoor – CoA m.b.t. afgifte certificaten 3e landen op zaterdag
De afgifte van de 3e landen certificaten staat van maandag t/m vrijdag op Centraal. Op
zaterdag moet het certificaat Lokaal afgegeven worden. Daarvoor moet de afdeling CoA,
wanneer bekend is welke dierenarts voor de zaterdagcertificering ingepland wordt, ervoor
zorgen dat de OD op thuiswerklocatie tijdelijk waarmerkrechten toegewezen krijgt.

5.6

Werkwijze NVWA-kantoor - Archivering en verzending Traces certificaten
De medewerker van de NVWA:
•

Ontvangt het exportdossier verzonden door de OD op thuiswerkplek.

•

Archiveert de documenten volgens de te volgen procedure, uitgezonderd de
ondertekende, gewaarmerkte en GELDIGE Traces-certificaten.

•

Verzamelt de ondertekende en gewaarmerkte Traces-certificaten en zorgt ervoor dat
deze certificaten tenminste 1x per week verzonden worden naar de aanvrager vermeld
op de bijgevoegde exportaanvraag.

6

Registratie en archivering

6.1

Registratie en facturatie
Zie K-LV-ALDIU-01.
De werkzaamheden en facturatie worden zoals gebruikelijk verwerkt via MSPIN. Er kan in
dit geval geen starttarief berekend worden, omdat er vanuit huis gewerkt wordt. Dit vakje
moet bij het afronden van de export in MSPIN uit gevinkt worden.

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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Uitloop kwartieren moeten gefactureerd worden, maar hiervoor wordt tot 15 mei 2020
geen toeslag uitloop in rekening gebracht. Bij uitloop werkzaamheden moet bij het
afronden van de activiteit in MSPIN het aantal uitloop kwartieren op 00:00 gezet worden!
NB: De tijd die nodig is om het certificaat voor broedeieren en eendagskuikens op zaterdag
te laten ophalen door het bedrijf wordt gefactureerd.
6.2

Archivering
Zie K-LV-ALDIU-01 en K-LV-Arch-01 en diersoort specifiek werkvoorschrift.
De Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 schrijft voor, dat lidstaten ervoor moeten zorgen
dat het originele, ondertekende en gewaarmerkte exemplaar van het Traces-certificaat zo
spoedig mogelijk ter beschikking van de ontvangende lidstaat moet worden gesteld.
Daarom is het noodzakelijk om deze certificaten op te sturen, zodat ervoor gezorgd kan
worden, dat de originele certificaten bij de verzendende bedrijven terecht komen. Deze
bedrijven moeten ervoor zorgen, dat de originele certificaten naar de plaats van
bestemming verzonden worden.

7

Interventies
Wanneer de exporteur niet (tijdig) de benodigde documenten, foto’s en/of video’s kan
overhandigen, dan wordt de export geweigerd. De OD maakt bij weigering van de export
het “Besluit ten bate van de aanvrager inhoudende de weigering tot afgifte van een
exportcertificaat” op (zie Bijlage 1 bij K-LV-ALDIU-01) en legt dit vast in MSPIN.
Wanneer aangeleverde documenten, foto’s en/of video’s niet voldoen om een goede DOMcontrole uit te voeren, moet dit hersteld worden. Wanneer dit niet kan binnen de
aangevraagde tijd, dan wordt de export geweigerd. De OD maakt bij weigering van de
export het “Besluit ten bate van de aanvrager inhoudende de weigering tot afgifte van een
exportcertificaat” op (zie Bijlage 1 bij K-LV-ALDIU-01) en legt dit vast in MSPIN
Verder zie K-LV-ALDIU-01 en diersoort specifiek werkvoorschrift.

8

Arbo, milieu en veiligheid
In verband met de door de overheid ingestelde maatregelen ter beheersing van de uitbraak
van het Corona-virus (COVID-19) is dit werkvoorschrift opgesteld. Het is van belang, dat de
werknemer de maatregelen volgt, die het RIVM aanbeveelt. Daarnaast moet direct contact
met andere mensen zoveel mogelijk vermeden worden.

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O
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Veiligheidsbeleid biologische agentia
Op de pagina Veiligheidsbeleid biologische agentia is informatie en werkvoorschriften te
vinden over dit onderwerp. In de rechterkolom is per specifieke doelgroep het mogelijke
risico beschreven en de maatregel die moet worden genomen.

9

Bijlagen
Bijlage 1 Verklaring controle partij en ondertekening Traces-certificaat
Bijlage 2 Klinische verklaring van de erkende dierenarts van de erkende instelling bedoeld
in RL 92/65/EEG t.b.v. de export van overige dieren
Bijlage 3 Klinische verklaring van de bevoegde dierenarts van de erkende inrichting
bedoeld in RL 2009/158/EG t.b.v. de export van fok- en gebruikspluimvee
Bijlage 4 Werkwijze exportcertificering eendagskuikens en broedeieren op zaterdag
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