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1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 

Deze instructie geldt voor het exporteren van geiten naar Bonaire en beschrijft de voorwaarden die wor-
den gesteld aan de invoer in Bonaire, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens 
die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA. 

Over de certificeringseisen die gelden voor de export van geiten naar Bonaire zijn officiële bilaterale af-
spraken gemaakt. Deze afspraken zijn bindend, van deze afspraken kan dus niet worden afgeweken. 

2 WETTELIJKE BASIS 

2.1 EU-regelgeving 
 Richtlijn 91/68/EEG 

2.2 Nationale wetgeving 
 Gezondheid- en welzijnswet voor dieren, artikel 79 

 Wet dieren 
 

2.3 Overige 
 Bilaterale afspraken tussen Bonaire en Nederland. 

3 DEFINITIES 

n.v.t. 

4 WERKWIJZE 

De export van geiten naar Bonaire is toegestaan. 
 
 Certificaat: zie bijlage 
 
Toelichting bij het certificaat: 

 

Algemeen: 
Raadpleeg vooraf de instructie Tijdelijke Maatregelen Derde Landen (TMDL-01) op mogelijke exportbe-
perkingen. Als in de TMDL-01 informatie staat die in strijd is met een landeninstructie dan is de informa-
tie vermeld in de TMDL-01 leidend. 
 

Verklaring 1: 
Mond-en-klauwzeer (MKZ), vesiculaire stomatitis, brucellose, tuberculose (ten gevolge van Mycobacteri-
um tuberculosis complex) en blauwtong zijn aangifteplichtige dierziekten in Nederland. Deze verklaring 
kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie in Nederland.  
Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie. Informatie over de dierziek-
tesituatie te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks op-
vraagbaar bij deze afdeling. 

 
Verklaring 2: 
Deze verklaring kan worden afgegeven wanneer het bedrijf een GD-gezondheidsverklaring heeft, waaruit 
blijkt dat het bedrijf gedurende drie achtereenvolgende jaren met slechts negatieve resultaten deelnemer 
is aan het scrapiebewakingsprogramma. 

 
Verklaring 3: 

Deze verklaring kan worden afgegeven voor door de Gezondheidsdienst voor Dieren als CAE-vrij en CL-
vrij gecertificeerde bedrijven. 
 
Verklaring 4: 
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het 
bedrijf verbonden dierenartspracticus. 

 
Verklaring 5: 
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het 
bedrijf verbonden dierenartspracticus. 
 
Verklaring 6: 
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Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het 
bedrijf verbonden dierenartspracticus. 
 
Verklaring 7: 
Deze verklaring kan worden afgegeven wanneer de dieren ten minste gedurende de laatste 21 dagen 
voorafgaand aan de export hebben verbleven in een door de NVWA goedgekeurde isolatie (zie instructie 

“pre-export quarantaine en isolatie” (HORQU-01)). Over de isolatie worden voorafgaand hieraan werkaf-
spraken gemaakt tussen belanghebbende en de NVWA. 
 
Verklaring 8: 
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring van de aan het bedrijf verbonden die-
renartspracticus waaruit blijkt op welke leeftijd, met welk vaccin en op welke datum de geiten zijn gevac-

cineerd tegen Q-koorts. 
 
Verklaring 9: 
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de te exporte-

ren dieren, aan te leveren door belanghebbende. 
De te exporteren dieren moeten worden getest in de pré-export isolatieperiode. 
 

Verklaring 10: 
Paratuberculose openbaart zich bij geiten zelden vóór de leeftijd van één jaar. Meestal zijn de dieren 
twee à drie jaar oud. Kenmerkend voor geiten met paratuberculose is een progressief gewichtsverlies. De 
eetlust blijft aanvankelijk goed, maar neemt naarmate de aandoening voortschrijdt af. Een ruw haarkleed 
en een schilferachtige huid worden vaak waargenomen. Pas in het eindstadium van de aandoening wordt 
soms waterige diarree gezien. In tegenstelling tot de situatie bij het rund komt het bij de geit vrij vaak 
voor dat geiten sterven aan paratuberculose zonder ooit diarree te hebben gehad. De diagnostiek van 

klinische paratuberculose is bij het levende dier niet eenvoudig. Specifiek verdachte geiten zijn dus ouder 
dan 2 jaar, slechte vacht, mager en/of eventueel diarree, verminderde productie. Het eerste deel van 
deze verklaring kan worden afgegeven voor geiten na controle door de certificerende NVWA-dierenarts op 
deze specifieke symptomen. 
Indien op het bedrijf van herkomst de te exporteren dieren worden gevaccineerd, moet dit worden aan-
gegeven middels een verklaring met gelijke strekking van de aan het bedrijf verbonden dierenartspracti-

cus. Indien op het bedrijf van herkomst de te exporteren dieren niet worden gevaccineerd, kan het twee-
de deel van deze verklaring worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de te 
exporteren dieren, aan te leveren door belanghebbende. 
 
Verklaring 11: 
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring van de aan het bedrijf verbonden die-
renartspracticus, waarin wordt aangegeven dat de te exporteren dieren in de laatste zeven dagen vooraf-

gaand aan de certificering zijn behandeld tegen endo- en ectoparasieten 
 
Verklaring 12: 
Deze verklaring kan worden afgegeven na controle door de certificerende NVWA-dierenarts. 
 
Verklaring 13: 
Het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven na controle door de certificerende NVWA-

dierenarts van de R&O-gegevens. 
Het tweede deel van deze verklaring kan worden afgegeven als het transport van de dieren rechtstreeks 

naar de plaats van vertrek (vliegveld) in een, door de certificerend NVWA-dierenarts, verzegelde vracht-
wagen plaatsvindt. Het zegelnummer hoeft niet te worden vermeld op het certificaat. 
 

5 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat. 

6 TOELICHTING 

In december 2017 zijn met Bonaire afspraken gemaakt over de export van geiten. Deze instructie en het 
bijgevoegde certificaat vormen de weerslag van deze afspraken. 
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Bijlage 1: certificaat 
 

 
VETERINAIR CERTIFICAAT VOOR DE EXPORT VAN GEITEN VANUIT NEDERLAND NAAR BONAIRE 

 
 

I. IDENTIFICATIE VAN DE DIEREN 

Product 
nr. 

Identificatie nr. Diersoort Ras Geslacht Geboortedatum 

       

 

Aantal dieren  :  
 
II. HERKOMST VAN DE DIEREN 

Product 

nr. 

Registratienummer van het herkomstbedrijf Naam en adres van het herkomstbedrijf 

    

 
Naam en adres van de verzender :  

 
III. BESTEMMING VAN DE DIEREN 
Transportmiddel :  

Identificatie van het transportmiddel :  
Plaats van bestemming :  
Naam en adres van de geadresseer-
de 

:  

 
IV. GEZONDHEIDSINFORMATIE 
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat: 

1. Nederland, overeenkomstig de standaarden van de OIE, vrij is van mond-en-klauwzeer, vesiculaire 
stomatitis, brucellose, tuberculose en blauwtong; 

2. Het bedrijf van herkomst de scrapie-onverdachte status heeft; 
3. Het bedrijf van herkomst CAE-vrije status en de CL-vrije status van de Gezondheidsdienst voor Die-

ren heeft; 
4. In het laatste jaar op het bedrijf van herkomst geen gevallen zijn geweest van abortus die positief 

waren voor Q-koorts, Chlamydia abortus of Campylobacter; 

5. In het laatste jaar op het bedrijf van herkomst geen gevallen zijn geweest van geboorte van mis-
vormde lammeren positief voor Schmallenberg-virus of BVD; 

6. In het laatste jaar op het bedrijf van herkomst geen gevallen zijn geweest van rotkreupel; 
7. De dieren voorafgaand aan de export 21 dagen in pré-export isolatie zijn geweest; 
8. Geiten van de leeftijd boven de 3 maanden gevaccineerd zijn tegen Q-koorts met een geïnactiveerd 

vaccin, minimaal 3 weken voor de export; 

9. De geiten getest zijn en vrij zijn bevonden van Caprine Arthritis Encephalitis (CAE, Elisa); 
10. De dieren onverdacht zijn van Paratuberculose en dat de dieren, indien op het bedrijf van herkomst 

niet gevaccineerd wordt, getest zijn en negatief zijn; 
11. De dieren behandeld zijn tegen endo- en ectoparasieten; 
 Naam van de gebruikte diergeneesmiddelen :  
 Datum van behandeling :  

12. De dieren maximaal 24 uur voor certificering onderzocht zijn en geen klinische verschijnselen van 

ziekten vertonen; 
13. De dieren worden in ontsmette transportmiddelen rechtstreeks vervoerd naar de plaats van verzen-

ding, zonder hierbij in contact te komen met andere dieren. 
  
 Het certificaat is maximaal 2 weken geldig 

 


