
 
 

Bijlage III 
 

Modeldiergezondheidscertificaat voor de invoer van honden, katten en fretten in de Unie 
 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEEL 2 

Toelichting voor het invullen van de diergezondheidscertificaten  

a) Indien in het certificaat staat dat een verklaring in bepaalde gevallen kan worden 
doorgehaald, betekent dit dat niet ter zake doende verklaringen mogen worden doorgehaald, 
met paraaf en stempel van de officiële dierenarts, of helemaal uit het certificaat mogen 
worden weggelaten. 

b) Het origineel van elk certificaat bestaat uit één blad of, indien nodig, een formulier waarvan 
alle bladen één ondeelbaar geheel vormen. 

c) Het certificaat wordt opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat 
waarin de grensinspectiepost van binnenkomst van de zending in de Unie gelegen is en van 
de lidstaat van bestemming. Deze lidstaten kunnen evenwel toestaan dat het certificaat in de 
officiële taal of talen van een andere lidstaat wordt opgesteld, zo nodig met een officiële 
vertaling. 

d) Indien voor de identificatie van de bestanddelen van de zending (zie punt I.28. van het 
modeldiergezondheidscertificaat) extra bladen of bewijsstukken aan het certificaat worden 
gehecht, worden deze bladen of bewijsstukken beschouwd als deel uitmakend van het 
originele certificaat en worden alle bladzijden voorzien van de handtekening en het stempel 
van de officiële dierenarts. 

e) Indien het certificaat, inclusief de onder d) bedoelde aanvullingen, meer dan één bladzijde 
beslaat, wordt elke bladzijde onderaan genummerd — (bladzijdenummer) van (totaal aantal 
bladzijden) — en wordt elke bladzijde bovenaan voorzien van het referentienummer van het 
certificaat dat door de bevoegde autoriteit is toegekend. 

f) Het originele exemplaar van het certificaat moet door een officiële dierenarts van het gebied 
of derde land van uitvoer worden ingevuld en ondertekend. De bevoegde autoriteit van het 
gebied of derde land van uitvoer ziet erop toe dat certificeringsvoorschriften en -beginselen 
worden toegepast die gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 96/93/EG van de Raad.De 
kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Dat geldt ook 
voor andere stempels dan reliëfstempels en watermerken. 

g) Het in de vakken I.2. en II.a vermelde referentienummer van het certificaat moet door de 
bevoegde autoriteit worden toegekend. 
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