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1 Onderwerp  

Dit voorschrift beschrijft de werkwijze waarop de NVWA op verzoek van een 

inspectiecentrum een inhoudelijk oordeel geeft over een kopie van een 

gezondheidscertificaat. Aan de hand van deze beoordeling geeft het inspectiecentrum al 

dan niet een OK To Forward voor de betreffende zending. Het doel is het aantal officiële 

inbewaarnemingen op grond van omissies in het gezondheidscertificaat te minimaliseren. 

 

2 Begrippen  

n.v.t. 

 

3 Werkwijze  

3.1 Het inspectiecentrum meldt per mail (voor 14.00 uur aanvragen voor de volgende dag) het 

aantal OKTF’s aan bij de NVWA. Te late aanmeldingen worden extra in rekening gebracht. 

3.2 Voor de beoordeling overlegt het inspectiecentrum aan de NVWA (digitaal) de te beoordelen 

kopie van het certificaat en een OKTF-beoordelingsformulier (formulier NVWA/F-BIP-032).  

3.3  De officiële dierenarts beoordeelt de inhoud van een kopie van het certificaat en noteert het 

oordeel op het OKTF-formulier. NB.: omdat het om een inhoudelijke beoordeling gaat 

hoeven certificaatnummer, data, handtekening en stempel nog niet te zijn vermeld. 

3.4  Het OKTF-formulier wordt handmatig of digitaal ingevuld en naar het inspectiecentrum 

retour gemaild. (Voor Schiphol: Mails worden van ‘postvak in’ naar ‘OKTF’s afgehandeld’ 

gesleept.) Papieren archivering vindt niet plaats door de NVWA. 

3.5 De werkzaamheden op verzoek worden gefactureerd conform de meest recente tarieven 

NVWA op internet NVWA. De in rekening gebrachte tijd bedraagt 1 kwartier voor 1 OKTF, 

wanneer het er meerdere betreft in één “beoordelings-sessie” wordt de werkelijke tijd in 

Versie 
Goedkeurings

datum 
Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie 

08 19-02-2021 
Actualisering n.a.v. de inwerkingtreding van Vo(EU) 2017/625 en enkele 

aanpassingen 

07 26-08-2019 Actualisering tekst aan de organisatiestructuur 

06 01-10-2017 Aanpassing aan het geldende sjabloon 
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rekening gebracht. Te late aanmeldingen en werkzaamheden buiten openingstijd worden in 

rekening gebracht voor het opgegeven aantal kwartieren. 

3.6 Het inspectiecentrum maakt de vooraanmelding in VGC volgens de normale procedure. De 

douane laat zich niet beïnvloeden door de aanwezigheid van een OKTF. 

3.7 De officiële dierenarts is verantwoordelijk voor alle uitgevoerde handelingen in dit 

voorschrift. 

 

4 Arbo, milieu en veiligheid  

n.v.t. 

 

5 Divers  

5.1 Bijlagen  

 

5.1.1  Formulier ter beoordeling van de kopie van het certificaat volgens de OKTF-procedure 

(formulier NVWA/F-BIP-032) 

 

5.1.2 Lijst ter bevordering van een uniforme beoordeling van een OKTF. 

• De officiële dierenarts beoordeelt de kopie van het certificaat volgens de  

gemaakte afspraken zodat er een zo uniform mogelijke beoordeling plaatsvindt. 

• De data van vaccinaties en tests die moeten worden ingevuld, worden 

gecontroleerd. Dreigende expiratie wordt vermeld. 

• Wanneer in het certificaat wordt gevraagd door te halen wat niet van toepassing is, 

dan moet dit ook zijn gedaan. 

• Wanneer in de tekst een doorhaling wordt gevraagd, hoeft deze niet te worden bij 

geparafeerd. 

• Toevoegingen aan de tekst moeten wél worden bij geparafeerd. 

• Een herbeoordeling is alleen geldig wanneer deze via een nieuw aangevraagde 

OKTF wordt uitgevoerd. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde. 

• Opmerkingen over het certificaat van een andere dan inhoudelijke aard horen niet 

in de OKTF-beoordeling thuis (via andere wegen kenbaar maken). 

• Alle opmerkingen moeten duidelijk leesbaar en in het Engels worden vermeld, zodat 

het inspectiecentrum deze zonder uitleg aan de desbetreffende agent kan doorsturen.  

• Taalfouten in het certificaat leiden tot afkeuring van het certificaat als door 

deze fouten onduidelijkheden of onjuistheden ontstaan. Andere taal- en/of 

spellingsfouten worden gerapporteerd ter correctie. 

• Indien er meerdere interpretaties van een tekst mogelijk zijn (bv. door lay-

outverschillen) blijft de visie van de eerste officiële dierenarts gehandhaafd. 

• Fouten in een NVWA-voorbeeldtekst hoeven niet te worden verklaard (geen 

cert. nummer gevraagd, vaccinatie katten tegen hondenziekte en omgekeerd). 

• Bij de beoordeling van certificaten voor eendagskuikens wordt rekening 
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gehouden met de mogelijkheid van “op afstand certificeren” 

(uitkomstdatum, datum van ondertekening of controle van de dieren of aanpassingen 

in de tekst met deze strekking). 
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