Levende Dieren en Producten - Apen
Certificaat 1 - (DIAA012001)
Versie: 1.0.2

15 oktober 2009

Animal Health Certificate for the Import∗ of Monkeys from Third Countries in the EU /
Diergezondheidscertificaat voor de invoer∗ van Apen uit Derde Landen in de EU
Health Certificate number / Certificaatnummer1
1. Consignor (name and address) / Afzender (naam en
adres)

2. Country of origin / Land van Oorsprong

3. Consignee (name and address) / Geadresseerde
(naam en adres)

4. Competent authority / Bevoegde Autoriteit

5. Address of holding of origin / Adres van bedrijf van
Oorsprong

6. Address of holding of destination / Adres van bedrijf
van Bestemming

7. Place loading / Plaats van lading

8. Means of transport / Vervoermiddel

9. Species (scientific name) / Soort (wetenschappelijke
naam)

10. Number of animals / Aantal Dieren

11. Identification / Identificatie2

∗

or transit / of doorvoer

1

A separate certificate is to be provided for each consignment and the original must accompany the consignment to the final border inspection post (BIP) in the EU. The period of validity is 10 days / Per partij wordt een afzonderlijk certificaat verstrekt. Het origineel blijft tot de uiteindelijk buitengrens inspectie post (BIP) in de EU bij de zending. Het certificaat is 10 dagen geldig
2
Individual identification must be used wherever possible but in the case of small animals batch identification may be used / indien
mogelijk moet elk dier apart worden geïdentificeerd, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie per partij
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12. Health Information / Gezondheidsverklaring
I, the undersigned Official Veterinarian, certify that / Ondergetekende Officiële Dierenarts verklaart dat
12.1
The animals come from and go to a body, institute or centre as for example a zoo or laboratory. The animals stayed at the holding of origin since birth or during 6 months before the date of export / de dieren
zijn afkomstig uit een instelling, instituut of centrum als b.v. een dierentuin of proefdierlaboratorium. De
dieren hebben op het bedrijf van oorsprong verbleven sinds hun geboorte of gedurende 6 maanden voorafgaande aan de datum van export
12.2
The animals have been kept isolated for a period of 30 days before exportation and during this time they
have been tested against Tuberculosis, Ebola and Monkey pox (Annex A and B Directive 92/65/EC) with
negative results for all the animals present in the isolation facility / de dieren zijn gedurende een periode
van 30 dagen voorafgaande aan de export in quarantaine gehouden en gedurende die periode zijn zij onderzocht op Tuberculose, Ebola en Apenpokken (Annex A en B Richtlijn 92/65/EG) met negatief resultaat
voor alle in de quarantaineruimte aanwezige dieren
12.3
The animals do not come from or have been in contact with animals from a holding, on which rabies is present or is suspected or have been present within the last six months / de dieren zijn niet afkomstig van een
bedrijf of zijn niet in contact geweest met dieren van een bedrijf, waar gedurende de laatste zes maanden
rabiës is uitgebroken of vermoedelijk is uitgebroken
12.4
At the time of inspection the above animals were fit to be transported on the intended journey in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 1/2005 and to IATA requirements and/or CITES guidelines for
transport where applicable / Op het ogenblik van de inspectie waren de hierboven beschreven dieren geschikt om voor de geplande reis te worden vervoerd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG)
1/2005, de voorschriften van de door de IATA en/of de door de CITES vastgestelde richtsnoeren voor het
vervoer, naar gelang van het geval
12.5
The animals showed no clinical signs of disease on the day of examination, which took place within 24
hours before loading on the holding of origin / de dieren zijn binnen 24 uur voor het inladen op het bedrijf
van herkomst onderzocht en vertoonden daarbij geen klinische ziekteverschijnselen

Done at / gedaan te

on / op

Name in block capitals /
naam in blokletters

Signature official Veterinarian /
handtekening Officiële dierenarts

stamp /
stempel
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