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HOOFDSTUK 28 

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE 
BINNNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE 

BESTEMDE LEVENDE VIS, LEVENDE SCHAALDIEREN EN PRODUCTEN VAN 
DIERLIJKE OORSPRONG VAN DIE DIEREN (MODEL FISH-CRUST-HC) 

LAND  Diergezondheids-/officieel certificaat voor de EU 
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I.1 Verzender/exporteu
r 

  I.2 Referentienummer certificaat I.2a Imsoc-referentie 

 Naam    
 Adres 

 
 I.3 Centrale bevoegde autoriteit  QR-code 

  
 Land ISO-landcode I.4 Lokale bevoegde autoriteit   

I.5 Ontvanger/importe
ur 

 I.6 Voor de zending verantwoordelijke exploitant  

 Naam   Naam  

 Adres    Adres  

 
Land ISO-landcode  Land ISO-landcode 

I.7 Land van oorsprong ISO-landcode I.9 Land van bestemming ISO-landcode 
I.8 Regio van oorsprong Code I.10 Regio van bestemming Code 
I.11 Plaats van 

verzending 
 I.12 Plaats van bestemming  

 Naam Registratie-
/erkenningsnummer 

 Naam Registratie-
/erkenningsnummer 

 Adres   Adres  

 Land ISO-landcode  Land ISO-landcode 

I.13 Plaats van lading I.14 Datum en tijdstip van vertrek 
I.15 Vervoermiddel   I.16 Grenscontrolepost van binnenkomst  

 □ Vliegtuig 
 □ Vaartuig 

I.17 Begeleidende documenten 
  

 □ Treinwagon □ Wegvoertuig 
 

 Type 
 Code 

 Identificatie 
 Land ISO-landcode 
 Referentienummer van het 

handelsdocument 
 

I.18 Vervoersomstandigheden □ Omgevingstemperatuur  □ Gekoeld □ Ingevroren 
I.19 Laadkist- of recipiëntnummer/zegelnummer 
 Laadkist- of recipiëntnummer Zegelnummer   
I.20 Gecertificeerd als of voor 
 □ Producten voor menselijke 

consumptie 

□ Levende waterdieren voor 

menselijke consumptie 

 □ Conservenindustrie 

 

□ Verdere verwerking 

 

I.21 □ Voor doorvoer I.22 □ Voor de interne markt 

Derde land ISO-landcode I.23  
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I.24  Totaal aantal verpakkingen I.25 Totale hoeveelheid I.26 Totaal nettogewicht/brutogewicht (kg) 

I.27  Beschrijving van de zending 
GN-
code 

Soort       

  Koelhuis  Identificatiemer
k 

Type verpakking  Nettogewicht 

  Soort behandeling  Aard van de 
goederen 

Aantal verpakkingen  Partijnummer 

□ 
Eindve
rbruike
r 

 Datum van 
winning/productie 

 Verwerkingsbe
drijf 
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LAND Modelcertificaat FISH-CRUST-HC 
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II. Informatie over de gezondheid II.a  Referentienummer 
certificaat II.b  Imsoc-referentie 

II.1. (1)Verklaring inzake de volksgezondheid [schrappen wanneer de Unie niet de eindbestemming van de 
levende vis, levende schaaldieren of producten van dierlijke oorsprong van die dieren is] 

Ondergetekende verklaart dat zij/hij kennis heeft van de relevante voorschriften van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad A, Verordening (EG) nr. 852/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad B, Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad, en Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad en dat de in deel I 
beschreven visserijproducten overeenkomstig deze voorschriften zijn geproduceerd en met name dat zij: 

a) zijn verkregen in de/het regio(ʼs) of land(en) …………….. waaruit op de datum van afgifte van dit 
certificaat de binnenkomst in de Unie van visserijproducten is toegestaan en die/dat is/zijn 
opgenomen in bijlage IX bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/405 van de Commissie C; 

b) afkomstig zijn van een of meer inrichtingen die de algemene hygiënevoorschriften toepassen en die 
een op de beginselen van risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP) gebaseerd programma 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 852/2004 toepassen, waarop door de bevoegde 
autoriteiten regelmatig audits worden uitgevoerd, en die zijn opgenomen in een lijst van door de 
EU erkende inrichtingen; 

c) zijn gevangen en aan boord van de vaartuigen zijn gehanteerd, aan land zijn gebracht, zijn 
gehanteerd en, in voorkomend geval, op hygiënische wijze zijn bereid, verwerkt, ingevroren en 
ontdooid overeenkomstig de voorschriften van sectie VIII, hoofdstukken I tot en met IV, van 
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004; 

d) niet zijn opgeslagen in ruimen, tanks of containers die voor andere doeleinden dan de productie 
en/of opslag van visserijproducten worden gebruikt; 

e) voldoen aan de gezondheidsnormen van sectie VIII, hoofdstuk V, van bijlage III bij Verordening 
(EG) nr. 853/2004 en de criteria van Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie D; 

 
A Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene 

beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1). 

B Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB 
L 139 van 30.4.2004, blz. 1). 

C Uitvoeringsverordening (EU) 2021/405 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen of 
regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen is 
toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, 
blz. 118). 

D Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen 
(PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1). 
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f) zijn verpakt, opgeslagen en vervoerd overeenkomstig sectie VIII, hoofdstukken VI tot en met VIII, 

van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004; 

g) voorzien zijn van een merk overeenkomstig sectie I van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 
853/2004; 

h) voldoen aan de garanties met betrekking tot levende dieren en producten daarvan, indien zij van 
aquacultuur afkomstig zijn, die zijn vervat in de overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG 
van de Raad E ingediende plannen betreffende residuen, en de betrokken dieren en producten voor 
het betrokken land van oorsprong zijn opgenomen in Besluit 2011/163/EU van de Commissie F; 

i) zijn geproduceerd onder voorwaarden die de naleving van de in Verordening (EG) nr. 1881/2006 
van de Commissie G vastgestelde maximumgehalten voor verontreinigingen garanderen; 

j) op afdoende wijze de officiële controles van de artikelen 67 tot en met 71 van 
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de Commissie H hebben ondergaan. 

(2)[II.2. Verklaring inzake de diergezondheid voor levende vis en levende schaaldieren van (3)in de lijst 
opgenomen soorten bestemd voor menselijke consumptie en producten van dierlijke oorsprong 
van die waterdieren bestemd voor verdere verwerking in de Unie vóór menselijke consumptie, 
met uitzondering van levende vis en levende schaaldieren en de producten daarvan die worden 
aangeland door vissersvaartuigen 

II.2.1. Volgens officiële informatie (4)[voldoen de in vak I.27 van deel I bedoelde waterdieren] (4)[zijn 
de andere producten van dierlijke oorsprong van waterdieren dan levende waterdieren, zoals 
bedoeld in vak I.27 van deel I, verkregen van dieren die voldoen] aan de volgende 
diergezondheidsvoorschriften: 

II.2.1.1. zij zijn afkomstig uit (4)[een inrichting] (4)[een habitat] die niet viel onder nationale 
beperkende maatregelen om diergezondheidsredenen of vanwege het voorkomen van 
abnormale sterftegevallen met onbekende oorzaak, met inbegrip van de relevante in de 
lijst opgenomen ziekten zoals genoemd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 
2020/692 van de Commissie I en nieuwe ziekten; 

II.2.1.2. de (4)[waterdieren zijn niet bestemd om te worden gedood] (4)[andere producten van 
dierlijke oorsprong van waterdieren dan levende waterdieren zijn verkregen van dieren 
die niet bestemd waren om te worden gedood] in het kader van een nationaal 
programma voor de uitroeiing van ziekten, met inbegrip van de relevante in de lijst 
opgenomen ziekten zoals genoemd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 
2020/692 en van nieuwe ziekten. 

 
E Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen 

daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de 
Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10). 

F Besluit 2011/163/EU van de Commissie van 16 maart 2011 tot goedkeuring van de door derde landen ingediende plannen 
overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG van de Raad (PB L 70 van 17.3.2011, blz. 40). 

G Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan 
bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5). 

H Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de Commissie van 15 maart 2019 tot vaststelling van eenvormige praktische 
regelingen voor de uitvoering van officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong 
overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2074/2005 van de Commissie wat officiële controles betreft (PB L 131 van 17.5.2019, blz. 51). 

I Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van 
en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (PB L 174 van 3.6.2020, 
blz. 379). 
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 (4)[II.2.2. De (4)[in vak I.27 van deel I bedoelde aquacultuurdieren] (4)[andere producten van dierlijke 
oorsprong van aquacultuurdieren dan levende aquacultuurdieren, zoals bedoeld in vak I.27 van 
deel I, zijn verkregen van dieren die] voldoen aan de volgende voorschriften: 

II.2.2.1. zij zijn afkomstig uit een aquacultuurinrichting die is (4)[geregistreerd] (4)[erkend] door 
en onder toezicht staat van de bevoegde autoriteit van het derde land of gebied van 
oorsprong en beschikt over een systeem om gedurende ten minste drie jaar actuele 
gegevens te bewaren en bij te houden die ten minste de volgende informatie omvatten: 

i) de soorten, categorieën en aantallen aquacultuurdieren in de inrichting; 

ii) de verplaatsingen van waterdieren naar, en aquacultuurdieren uit, de inrichting; 

iii) het sterftecijfer in de inrichting; 

II.2.2.2. zij zijn afkomstig uit een aquacultuurinrichting waar regelmatig 
diergezondheidsinspecties worden uitgevoerd door een dierenarts met het oog op het 
opsporen van, en de informatievoorziening over, tekenen die wijzen op de aanwezigheid 
van ziekten, met inbegrip van de relevante in de lijst opgenomen ziekten zoals genoemd 
in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 en nieuwe ziekten, met een 
frequentie die in verhouding staat tot het door de inrichting gevormde risico.] 

II.2.3. Algemene voorschriften inzake diergezondheid 

De (4)[in vak I.27 van deel I bedoelde waterdieren] (4)[andere producten van dierlijke oorsprong van 
waterdieren dan levende waterdieren zoals bedoeld in vak I.27 van deel I] zijn verkregen van dieren die 
aan de volgende diergezondheidsvoorschriften voldoen: 

(4)(6)[II.2.3.1. de voorschriften van deel II.2.4 zijn erop van toepassing en zij zijn afkomstig 
uit een (4)[land] (4)[gebied] (4)[zone] (4)[compartiment] met de (5)code: _ — __ dat/die op 
de datum van afgifte van dit certificaat in de lijst in deel 1 van bijlage XXI bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie J is opgenomen voor de 
binnenkomst in de Unie van (4)[waterdieren] (4)[andere producten van dierlijke 
oorsprong van waterdieren dan levende waterdieren];] 

(4)(6)[II.2.3.2. zij zijn waterdieren die binnen een periode van 72 uur vóór het tijdstip van het 
laden aan een klinische inspectie door een officiële dierenarts zijn onderworpen. 
Bij de inspectie vertoonden de dieren geen tekenen van een overdraagbare ziekte 
en volgens de relevante gegevens van de inrichting waren er geen aanwijzingen 
van ziekteproblemen;] 

II.2.3.3. zij zijn waterdieren die rechtstreeks uit de inrichting van oorsprong naar de Unie 
worden verzonden; 

II.2.3.4. zij zijn niet in contact geweest met waterdieren met een lagere gezondheidsstatus. 

 
J Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en 

gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke 
oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 
31.3.2021, blz. 1). 
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 hetzij (4)(6) [II.2.4. Specifieke gezondheidsvoorschriften 
(4) [II.2.4.1 Voorschriften voor ten aanzien van epizoötische hematopoëtische necrose, infectie 

met het taurasyndroomvirus en infectie met het yellowheadvirus (3)in de lijst opgenomen 
soorten 

De (4)[in vak I.27 van deel I bedoelde waterdieren zijn afkomstig] (4)[andere producten van dierlijke 
oorsprong van waterdieren dan levende waterdieren, zoals bedoeld in vak I.27 van deel I, zijn verkregen 
van dieren die afkomstig zijn] uit een (4)[land] (4)[gebied] (4)[zone] (4)[compartiment] dat/die vrij is 
verklaard van (4)[epizoötische hematopoëtische necrose] (4)[infectie met het taurasyndroomvirus] 
(4)[infectie met het yellowheadvirus] overeenkomstig voorwaarden die ten minste even streng zijn als de 
in artikel 66 of in artikel 73, lid 1, en artikel 73, lid 2, punt a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 
2020/689 van de Commissie K vastgestelde voorschriften en, in het geval van waterdieren, worden alle 
voor de relevante ziekte(n) (3)in de lijst opgenomen soorten: 

i) binnengebracht uit een ander(e) land, gebied, zone of compartiment dat/die vrij van 
diezelfde ziekte(n) is verklaard; 

ii) niet tegen die (4)[ziekte] (4)[ziekten] gevaccineerd.] 
 

(4)(7)[II.2.4.2. Voorschriften voor ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS), 
infectieuze hematopoëtische necrose (IHN), infectie met zalmanemievirus met HPR-
deletie (deletie in de hypervariabele regio) (ISAV) of infectie met het 
wittevlekkensyndroomvirus (3)in de lijst opgenomen soorten 

De (4)[in vak I.27 van deel I bedoelde waterdieren zijn afkomstig] (4)[andere producten van dierlijke 
oorsprong van waterdieren dan levende waterdieren, zoals bedoeld in vak I.27 van deel I, zijn verkregen 
van dieren die afkomstig zijn] uit een (4)[land] (4)[gebied] (4)[zone] (4)[compartiment] dat/die vrij is 
verklaard van (4)[virale hemorragische septikemie (VHS)] (4)[infectueuze hematopoëtische necrose (IHN)] 
(4)[infectie met zalmanemievirus met HPR-deletie (deletie in de hypervariabele regio) (ISAV)] (4)[infectie 
met het wittevlekkensyndroomvirus] overeenkomstig deel II, hoofdstuk 4, van Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2020/689 en, in het geval van waterdieren, worden alle voor de relevante ziekte(n) (3)in de lijst 
opgenomen soorten: 

(i) binnengebracht uit een ander(e) land, gebied, zone of compartiment dat/die vrij van 
diezelfde ziekte(n) is verklaard; 

(ii) niet tegen die (4)[ziekte] (4)[ziekten] gevaccineerd.] 

 
K Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 

2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije 
status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 211). 
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 (4)(8)[II.2.4.3. Voorschriften voor (9)soorten die vatbaar zijn voor infectie met het virus van 
voorjaarsviremie van de karper (SVC), bacterial kidney disease (BKD), infectie met het 
virus van infectieuze pancreatische necrose (IPN), infectie met Gyrodactylus salaris (GS) 
en infectie met salmonid alphavirus (SAV) en (3)soorten die vatbaar zijn voor 
koiherpesvirusziekte (KHV) 

De (4)[in vak I.27 van deel I bedoelde waterdieren zijn afkomstig] (4)[andere producten van 
dierlijke oorsprong van waterdieren dan levende waterdieren, zoals bedoeld in vak I.27 van deel 
I, zijn verkregen van dieren die afkomstig zijn] uit een (4)[land] (4)[gebied] (4)[zone] 
(4)[compartiment] dat/die voldoet aan de nodige gezondheidsgaranties wat betreft (4)[SVC], 
(4)[BKD], (4)[IPN], (4)[GS], (4)[SAV], (4)[KHV] voor de naleving van de nationale maatregelen die 
overeenkomstig artikel 175 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie 
van toepassing zijn in de lidstaat van bestemming en waarvoor de lidstaat of een deel daarvan is 
opgenomen in de lijst in (4)[bijlage I] (4)[bijlage II] bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/260 van de 
Commissie L.]] 

hetzij (4)(6)[II.2.4. Specifieke gezondheidsvoorschriften 

De (4)[in vak I.27 van deel I bedoelde waterdieren zijn bestemd] (4)[andere producten van dierlijke 
oorsprong van waterdieren dan levende waterdieren, zoals bedoeld in vak I.27 van deel I, zijn 
verkregen van dieren die bestemd zijn] voor een ziektebestrijdende inrichting voor aquatische 
levensmiddelen in de Unie die is erkend overeenkomstig artikel 11 van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2020/691 van de Commissie M, om daar voor menselijke consumptie te 
worden verwerkt.] 

II.2.5. Voor zover ondergetekende weet en zoals verklaard door de exploitant, zijn de (4)[in vak I.27 van 
deel I bedoelde waterdieren afkomstig] (4)[andere producten van dierlijke oorsprong van 
waterdieren dan levende waterdieren, zoals bedoeld in vak I.27 van deel I, verkregen van dieren 
die afkomstig zijn] uit (4)[een inrichting] (4)[een habitat] waar: 

i) geen abnormale sterftegevallen met onbekende oorzaak voorkwamen, en 
ii) zij niet in contact zijn geweest met waterdieren van (3)in de lijst opgenomen soorten die 

niet aan de in punt II.2.1 bedoelde voorschriften voldeden. 
II.2.6. Vervoersvoorschriften 

Er zijn regelingen getroffen om de in vak I.27 van deel I bedoelde waterdieren te vervoeren 
overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 167 en 168 van Gedelegeerde Verordening (EU) 
2020/692 en er specifiek voor te zorgen dat: 

II.2.6.1. wanneer de dieren worden vervoerd in water, dit niet wordt vervangen in een derde 
land of gebied, zone of compartiment dat/die niet in de lijst is opgenomen voor de 
binnenkomst in de Unie van de specifieke soort en categorie waterdieren; 

 
L Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/260 van de Commissie van 11 februari 2021 tot goedkeuring van nationale maatregelen ter 

beperking van het effect van bepaalde ziekten bij waterdieren overeenkomstig artikel 226, lid 3, van Verordening (EU) 2016/429 
van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Besluit 2010/221/EU van de Commissie (PB L 59 van 19.2.2021, 
blz. 1). 

M Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/691 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor aquacultuurinrichtingen en vervoerders van waterdieren (PB L 174 
van 3.6.2020, blz. 345). 
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II.2.6.2. de dieren niet worden vervoerd onder omstandigheden die hun gezondheidsstatus in 
gevaar brengen, en met name: 

i) wanneer de dieren worden vervoerd in water, wordt hierdoor hun 
gezondheidsstatus niet gewijzigd; 

ii) worden het vervoermiddel en de laadkisten zodanig geconstrueerd dat de 
gezondheidsstatus van de waterdieren tijdens het vervoer niet in gevaar wordt 
gebracht; 

iii) moet (4)[de laadkist] (4)[het schip met leeftank] (4)[niet eerder gebruikt zijn] 
(4)[vóór het laden voor de verzending naar de Unie gereinigd en ontsmet zijn 
volgens een protocol dat en met producten die door de bevoegde autoriteit van 
het (4)[derde land] (4)[gebied] van oorsprong zijn goedgekeurd]; 

II.2.6.3. de dieren in de zending vanaf het tijdstip van het laden in de inrichting van oorsprong 
tot het tijdstip van aankomst in de Unie niet samen met waterdieren die een lagere 
gezondheidsstatus hebben of die niet voor binnenkomst in de Unie bestemd zijn, in 
hetzelfde water of (4)[dezelfde laadkist] (4)[hetzelfde schip met leeftank] zijn vervoerd; 

II.2.6.4. wanneer het nodig is het water te verversen in een (4)[land] (4)[gebied] (4)[zone] 
(4)[compartiment] dat/die is opgenomen in de lijst voor binnenkomst in de Unie van de 
specifieke soort en categorie waterdieren, dit alleen gebeurt (4)[in het geval van vervoer 
over land, in waterverversingspunten die door de bevoegde autoriteit van het (4)[derde 
land] (4)[gebied] waar het verversen van het water plaatsvindt, zijn goedgekeurd] (4)[in 
het geval van vervoer per schip met leeftank, op een afstand van ten minste 10 km van 
alle aquacultuurinrichtingen die langs de route van de plaats van oorsprong naar de 
plaats van bestemming in de Unie zijn gelegen]. 

II.2.7. Etiketteringsvoorschriften 

II.2.7.1. Er zijn regelingen getroffen om de (4)[vervoermiddelen] (4)[laadkisten] overeenkomstig 
artikel 169 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 te identificeren en te etiketteren, en 
specifiek om ervoor te zorgen dat de zending wordt geïdentificeerd door (4)[een leesbaar en 
zichtbaar etiket aan de buitenkant van de laadkist] (4)[een vermelding in het scheepsmanifest, in 
het geval van vervoer met een schip met leeftank,] waarmee de zending duidelijk aan dit 
diergezondheids-/officiële certificaat wordt gelinkt. 

(4)[II.2.7.2. In het geval van waterdieren bevat het in punt II.2.7.1 bedoelde leesbare en zichtbare 
etiket ten minste de volgende informatie: 

a) het aantal laadkisten in de zending; 

b) de naam van de soort in elke laadkist; 

c) het aantal dieren in elke laadkist voor elk van de aanwezige soorten; 

d) een vermelding: (4)[“levende vis bestemd voor menselijke consumptie in de Europese 
Unie”] (4)[“levende schaaldieren bestemd voor menselijke consumptie in de Europese 
Unie”].] 
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 (4)[II.2.7.3. In het geval van andere producten van dierlijke oorsprong van waterdieren dan levende 
waterdieren bevat het in punt II.2.7.1 bedoelde leesbare en zichtbare etiket een van de volgende 
vermeldingen: 

a) “vis bestemd voor verdere verwerking in de Europese Unie vóór menselijke 
consumptie”; 

b) “schaaldieren bestemd voor verdere verwerking in de Europese Unie vóór menselijke 
consumptie”.] 

II.2.8. Geldigheid van het diergezondheids-/officiële certificaat 

Dit diergezondheids-/officiële certificaat is tien dagen geldig vanaf de datum van afgifte. Voor het 
vervoer over binnenwateren/zee van waterdieren kan deze periode van tien dagen worden verlengd met 
de duur van de reis over binnenwateren/zee. 

Toelichting 

In overeenstemming met het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, 
lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, betreffen 
verwijzingen naar de Europese Unie in dit certificaat ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-
Ierland. 

Dit certificaat dient voor de binnenkomst in de Unie van levende vis, levende schaaldieren en producten van 
dierlijke oorsprong van die dieren, ook als de Unie niet de eindbestemming van dergelijke waterdieren en 
producten daarvan is. 

“Waterdieren” zijn dieren zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 3, van Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad. “Aquacultuurdieren” zijn waterdieren die het voorwerp zijn van aquacultuur zoals 
gedefinieerd in artikel 4, punt 7, van Verordening (EU) 2016/429. 

Alle waterdieren en andere producten van dierlijke oorsprong van waterdieren dan levende waterdieren waarop 
deel II.2.4 van dit certificaat van toepassing is, moeten afkomstig zijn uit een land/gebied/zone/compartiment 
dat/die wordt vermeld in kolom 2 van de tabel in deel 1 van bijlage XXI bij Uitvoeringsverordening (EU) 
2021/404. 

Deel II.2.4 van het certificaat is niet van toepassing op de volgende schaaldieren en vissen, en zij mogen derhalve 
afkomstig zijn uit een land dat of regio die is opgenomen in de lijst in bijlage IX bij Uitvoeringsverordening (EU) 
2021/405: 

a) schaaldieren die voor menselijke consumptie zijn verpakt en geëtiketteerd overeenkomstig de specifieke 
voorschriften voor die dieren in Verordening (EG) nr. 853/2004 en die niet langer als levende dieren 
zouden kunnen overleven als zij zouden worden teruggezet in het aquatisch milieu; 

b) schaaldieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie zonder verdere verwerking en die zijn 
verpakt voor de detailverkoop overeenkomstig de voorschriften voor die verpakkingen in Verordening 
(EG) nr. 853/2004; 

c) schaaldieren die voor menselijke consumptie zijn verpakt en geëtiketteerd overeenkomstig de specifieke 
voorschriften voor die dieren in Verordening (EG) nr. 853/2004 en die zijn bestemd voor verdere 
verwerking zonder tijdelijke opslag op de plaats van verwerking; 

d) vis die vóór de verzending wordt geslacht en gekaakt. 

Dit certificaat is van toepassing op producten van dierlijke oorsprong en op levende waterdieren, met inbegrip van 
die welke bestemd zijn voor een ziektebestrijdende inrichting voor aquatische levensmiddelen zoals gedefinieerd 
in artikel 4, punt 52, van Verordening (EU) 2016/429, die bestemd zijn voor menselijke consumptie 
overeenkomstig sectie VII van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004. 

Dit diergezondheids-/officieel certificaat moet worden ingevuld overeenkomstig de richtsnoeren in hoofdstuk 4 
van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie. 
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Deel I: 

Vak I.20: Vink “Conservenindustrie” aan voor hele vissen die aanvankelijk in pekel worden 
ingevroren bij -9 °C of een temperatuur hoger dan -18 °C en die bestemd zijn voor de 
bereiding van conserven overeenkomstig de voorschriften van sectie VIII, hoofdstuk I, punt 
II.7, van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004. Vink “Producten voor menselijke 
consumptie” of “Verdere verwerking” aan voor de andere gevallen. 

Vak I.27: Voeg de toepasselijke code(s) van het geharmoniseerd systeem (GS) in met gebruik van 
posten zoals: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 
1603, 1604, 1605 of 2106. 

Vak I.27: Beschrijving van de zending: 
“Aard van de goederen”: vermeld of het product afkomstig is van aquacultuur of uit het 
wild; 
“Soort behandeling”: geef aan: levend, gekoeld, ingevroren of verwerkt; 
“Verwerkingsbedrijf”: omvat fabrieksvaartuig, vriesvaartuig, reeferschip, koelhuis en 
verwerkingsinstallatie. 

Deel II: 
(1) Deel II.1 van dit certificaat is niet van toepassing op landen met speciale certificeringsvoorschriften in 

verband met de volksgezondheid die zijn vastgelegd in gelijkwaardigheidsovereenkomsten of andere 
wetgeving van de Unie. 

(2) Deel II.2 van dit certificaat is niet van toepassing en moet worden geschrapt wanneer de zending bestaat 
uit: a) andere soorten dan die welke in de lijst in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 
van de Commissie N zijn opgenomen, of b) wilde waterdieren en producten van dierlijke oorsprong van 
die waterdieren die uit vissersvaartuigen worden aangeland voor rechtstreekse menselijke consumptie, of 
c) andere producten van dierlijke oorsprong van waterdieren dan levende waterdieren die bij binnenkomst 
in de Unie klaar zijn voor rechtstreekse menselijke consumptie. 

(3) In de derde en vierde kolom van de tabel in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 
opgenomen soorten. In de vierde kolom van die tabel opgenomen soorten worden alleen als vector 
beschouwd als zij aan de voorwaarden van artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 
voldoen. 

(4) Schrappen wat niet van toepassing is. Voor deel II.2.4.1 is schappen niet toegestaan als de zending 
soorten bevat die in de lijst zijn opgenomen voor epizoötische hematopoëtische necrose, infectie met het 
taurasyndroomvirus of infectie met het yellowheadvirus, behalve in de in voetnoot 6 bedoelde 
omstandigheden. 

(5) Code van het derde land/het gebied/de zone/het compartiment zoals vermeld in kolom 2 van de tabel in 
deel 1 van bijlage XXI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404. 

(6) De delen II.2.3.1, II.2.3.2 en II.2.4 van dit certificaat zijn niet van toepassing en moeten worden geschrapt 
indien de zending uitsluitend de volgende schaaldieren of vis bevat: 
a) schaaldieren die voor menselijke consumptie zijn verpakt en geëtiketteerd overeenkomstig de 

specifieke voorschriften voor die dieren in Verordening (EG) nr. 853/2004 en die niet langer als 
levende dieren zouden kunnen overleven als zij zouden worden teruggezet in het aquatisch milieu; 

b) schaaldieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie zonder verdere verwerking en die zijn 
verpakt voor de detailverkoop overeenkomstig de voorschriften voor die verpakkingen in 
Verordening (EG) nr. 853/2004; 

c) schaaldieren die voor menselijke consumptie zijn verpakt en geëtiketteerd overeenkomstig de 
specifieke voorschriften voor die dieren in Verordening (EG) nr. 853/2004 en die bestemd zijn 
voor verdere verwerking zonder tijdelijke opslag op de plaats van verwerking; 

d) vis die vóór de verzending wordt geslacht en gekaakt. 

 
N Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie van 3 december 2018 betreffende de toepassing, op de categorieën in 

de lijst opgenomen ziekten, van bepaalde regels voor de preventie en bestrijding van ziekten en tot vaststelling van een lijst van 
soorten en groepen soorten die een aanzienlijk risico vormen in verband met de verspreiding van die ziekten (PB L 308 van 
4.12.2018, blz. 21). 
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 (7) Van toepassing indien de lidstaat van bestemming in de Unie hetzij de ziektevrije status heeft ten aanzien 
van een ziekte van categorie C zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 3), van Uitvoeringsverordening (EU) 
2018/1882, hetzij is onderworpen aan een overeenkomstig artikel 31, lid 2, van Verordening (EU) 
2016/429 vastgesteld optioneel uitroeiingsprogramma, anders schrappen. 

(8) Van toepassing indien in de lidstaat van bestemming in de Unie of een deel daarvan goedgekeurde 
nationale maatregelen gelden voor een specifieke ziekte zoals vermeld in de lijst in bijlage I of II bij 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/260 van de Commissie O, anders schrappen. 

(9) Gevoelige soorten zoals vermeld in de tweede kolom van de tabel in bijlage III bij Uitvoeringsbesluit 
(EU) 2021/260. 

(10) Te ondertekenen door: 

— een officiële dierenarts, wanneer deel II.2 (Verklaring inzake de diergezondheid) niet wordt geschrapt; 

– — een certificerend functionaris of een officiële dierenarts, wanneer deel II.2 (Verklaring 
inzake de diergezondheid) wordt geschrapt. 

[Officiële dierenarts](4)(10)/[Certificerend functionaris](4)(10) 

Naam (in hoofdletters)    

Datum  Hoedanigheid en titel  

Stempel  Handtekening  

 
  

 
O Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/260 van de Commissie van 11 februari 2021 tot goedkeuring van nationale maatregelen ter 

beperking van het effect van bepaalde ziekten bij waterdieren overeenkomstig artikel 226, lid 3, van Verordening (EU) 2016/429 
van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Besluit 2010/221/EU van de Commissie (PB L 59 van 19.2.2021, 
blz. 1).”; 


