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Betreft: Transport van dieren of eieren 

Aan: alle leden van onze vereniging 

Datum: 11 April 2019 

 

 

 

Geachte leden, 

  

Tijdens de ALV 2019 kwam een vraag naar voren t.a.v. transport van dieren en eieren. Als 

secretaris heb ik een en ander uitgezocht en wil dat graag met jullie delen. Het is dus zeker geen 

volledig document, heeft u aanvullingen stuur dat dan op aan secretariaat@lakenvelder-

vorwerkclub.nl dan kunnen we elkaar helpen. 

 

A: Exporteisen voor van kippen en eieren. 

De exporteisen voor levende dieren en dierlijke producten zijn in een overzicht geplaatst door de 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en kunt u vinden via deze link: 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-landenoverzicht 

De eisen kunnen worden onderverdeeld in 2 groepen: 

·         Bindende verzoeken 

Als met het betreffende land een bindende afspraak is gemaakt moet u bedoelde diersoort en/of 

product aanklikken en de procedure/instructie volgen van het betreffende dier of dierlijk product.  

·          Private verzoeken 

Als er geen bindende afspraak met Publieke verzoeken of het betreffende land is gemaakt moet 

u de volgende stappen nemen: 

U dient zelf de importeisen van het land van bestemming na te vragen bij de afnemer in het derde 

land, de betreffende landbouwattaché, de ambassade of autoriteiten van land van bestemming.  

Exportcertificaat:  Indien een land bepaalde tekst (gezondheidsverklaring) op een 

exportcertificaat eist, dient u de tekst in Word-document ter beoordeling bij de NVWA aan te 

leveren door het naar nvwacoacertificeringveterinair@nwa.nl te mailen. 

Zie verder ook de website van de NVWA. 
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Binnen Europa moet transport ook aan verschillende eisen voldoen. Onderstaande tekst is 

gekopieerd uit het Werkvoorschrift Certificering etc. van de NVWA. 

 

Bij broedeieren/eendagskuikens:  

Broedeieren en eendagskuikens voor intraverkeer worden op afstand gecertificeerd via 

de afdeling CoA. Alleen ingeval een zending in de 2% controle valt wordt er op locatie 

door de OD een controle gedaan op de volgende punten:  

• dat de broedeieren/doppen zijn voorzien van een leesbaar identificatienummer 

(broedeistempel met VB-nummer);  

• op basis van de bijgeleverde verklaring van houder/broederij, dat de eieren voor 

inleggen ontsmet zijn; 

• dat de verpakkingen aan onderstaande eisen voldoen:  

• ze zijn nieuw of gereinigd en ontsmet en mogen slechts pluimvee en broedeieren 

van dezelfde soort, dezelfde categorie en hetzelfde type, afkomstig van dezelfde 

inrichting bevatten. 

• ze bevatten een etiket aangebracht met daarop de volgende vermeldingen; 

naam van de Lidstaat; 

• registratienummer van de inrichting van oorsprong; Bij eendagskuikens: NVWA 

exporterkenning van de broederij (NL-xxxx) Bij broedeieren: NVWA 

exporterkenning van het vermeerderingsbedrijf (NL-xxxx)  

• aantal ééndagskuikens of broedeieren; 

• de pluimveesoort waartoe de eieren of de dieren behoren.  

 

Bij partijen pluimvee en broedeieren minder dan 20 stuks 

• dat de uitslagen van het individuele onderzoek op Salmonella pullorum, S. 

gallinarum van alle dieren negatief zijn en max 1 maand oud zijn;  

• dat de uitslagen van S.5 aanwezig zijn en max 3 weken oud zijn ,  

• dat S.e en S.t uitslagen bij fok- en vermeerderingsdieren negatief zijn  

• dat er een bewijs aanwezig is dat de dieren sedert hun uitkomst of tenminste 

sedert drie maanden op het grondgebied van de EU hebben verbleven;  

 

B: Transport van dieren wereldwijd 

onze fokkers ontvangen verzoeken uit de hele wereld. Er is een bedrijf gespecialiseerd in het  
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veilig versturen van dieren en vogels over de hele wereld; de firma Zwagemaker 

(www.zwagemaker.biz). Zij vervoeren dieren per weg- of luchttransport, in verantwoorde 

vervoerskisten, met oog voor dierenwelzijn. Het bedrijf kan ook de certificeringen en 

gezondheidsverklaring voor u regelen. Aan dit alles zijn wel kosten per zending verbonden. Met 

andere woorden 10 dieren versturen kost aan papierwerk net zoveel als 50 dieren versturen. 

Vraag dus altijd offerte aan of bel met Joop Zwagemaker voor meer informatie. 

 

 

____ 

 

Heeft u verdere aanvullingen? Dan graag een mail aan secretariaat@lakenvelder-vorwerkclub.nl 

 

 

 


