
Wetgeving/verplichtingen
import-export van schapen

Algemene vergaderingen provinciale verenigingen van vleesschapen

Antwerpen: vrijdag 27/01/2023

Oost-Vlaanderen: zaterdag 28/01/2023



Programma:

1. Inleiding: de basiswetgeving: het Europees fokkerijbesluit

2. Verplaatsingen uit Vlaanderen naar EU landen of omgekeerd: 
intracommunautair verkeer

3. Verplaatsingen buiten de EU (= naar/van derde landen): hier 
spreekt Europa over import/export, vb. Groot-Brittannië



Inleiding:
Een Europese fokkerijwetgeving
1 november 2018



Een Europese wetgeving: 
de Europese fokkerijverordening (eu 2016/1012)

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1012&from=nl

• Kracht van wet: 1 november 2018

• Alle lidstaten gebruiken voortaan dezelfde basiswetgeving vertaald in 24  Europese 
voertalen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1012&from=nl


EU 2016/1012: 
de Europese fokkerijverordening
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1012&from=NL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1012&from=NL


Twee belangrijke begrippen in het Europees 
fokkerijbesluit:

1. Het fokprogramma

2. Het zoötechnisch certificaat



1. Het fokprogramma



2. Het zoötechnisch certificaat



Uitvoeringsverordening 2020/717 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R0602

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R0602




Zoötechnische certificaten: wat staat er in 
mensentaal?
• Alleen stamboekdieren uit Europees erkende stamboeken mogen als 

stamboekdier geëxporteerd worden en moeten steeds vergezeld zijn 
van een officieel Europees Zoötechnisch certificaat
• Gaat op voor intracommunautair verkeer (binnen de landen van de EU)

• Gaat op voor import uit derde landen van waaruit stamboekdieren de EU 
binnenkomen => kan enkel als de stamboeken van herkomst van de dieren 
opgenomen zijn in de lijst (Europa) zoals bedoeld in artikel 34. Die 
buitenlandse stamboeken uit derde landen geven hiermee aan dat ze zullen 
werken volgens de bepalingen van het Europees fokkerijbesluit. 



Artikel 34 (derde landen: dieren die de EU 
binnenkomen)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1012&from=NL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1012&from=NL


Concreet: wat wordt gevraagd van derde landen: 
dat ze de fokprogramma’s aanpakken zoals Europa 
voorschrijft en daar de bewijzen van leveren. Bij 
export naar de EU dienen ze een gelijkaardige 
papierenwinkel te gebruiken (exportcertificaten –
zoötechnische certificaten).

Op hun beurt zullen derde landen bij import uit de 
EU dan ook hun wensen opleggen aan ons (en dat 
valt mee, we maken het mekaar niet te lastig – de 
handelsgeest krijgt toch wel voorrang.



Ieder EU-land maakt een vertaling van 
EU 2016/1012 naar zijn situatie: 
in Vlaanderen is dat het Vlaams fokkerijbesluit



Vlaams fokkerijbesluit (17/5/2019)
• https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1032244&datum=&geanno

teerd=false&print=false

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1032244&datum=&geannoteerd=false&print=false


1. Verplaatsingen van 
stamboekschapen binnen de EU



Binnen de EU: schapen zijn steeds vergezeld 
van een gezondheidscertificaat
• Dit gezondheidscertificaat wordt opgemaakt door een OFFICIËLE 

DIERENARTS (= dierenarts in opdracht van het FAVV) in het programma 
TRACES NT. 

• Er is een verschillend certificaat voor schapen:
• RECHTSTREEKS naar het slachthuis (OV INTRA Y) 

• Schapen die verder leven (OV INTRA X). 

• Als je een schaap aankoopt binnen de EU moet het gezondheidscertificaat 
opgemaakt worden door een officiële dierenarts van het land van 
herkomst, en moet de aanvraag voor certificatie bijgevolg door de 
verkoper aangevraagd worden bij zijn bevoegde overheid (buitenlandse 
tegenhanger van het FAVV, in Nederland is dat bijvoorbeeld de NVWA). 



De belangrijkste voorwaarden in het gezondheidscertificaat voor schapen 
die NIET rechtstreeks naar een slachthuis (OV INTRA X) gaan (1):

✓ Klassiek + elektronisch oormerk

✓ Ten minste 30 dagen onafgebroken op het beslag gebleven,

of jonger dan 30 dagen en sedert de geboorte op het beslag gebleven

✓ Vrij van ziektes

✓ Afkomstig van een bedrijf waar er 30 dagen voor vertrek geen melding is gemaakt van surra
(verwekker is Trypanosoma evansi: protozoön, flagellaat)    (verklaring door bedrijfsdierenarts)

✓ Indien mannelijk en niet gecastreerd: negatief resultaat voor Brucella ovis, binnen de 30 d voor 
vertrek

✓ Ivm scrapie: certificatie is enkel mogelijk voor
• bedrijf met statuut verwaarloosbaar risico (7 jaar onder controle van het FAVV)
• bedrijf met statuut gecontroleerd risico (3 jaar onder controle van het FAVV)
• schapen met het genotype ARR/ARR
• Meer info over het behalen van een scrapie statuut, zie https://www.favv-

afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/_documents/20210621_
TC_OB_Scrapiestatutenv2_0_vol.pdf

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/_documents/20210621_TC_OB_Scrapiestatutenv2_0_vol.pdf


De belangrijkste voorwaarden in het gezondheidscertificaat voor schapen 
die NIET rechtstreeks naar een slachthuis (OV INTRA X) gaan (2):

✓ Ivm CAE/zwoegerziekte: geen beperkingen voor export -> tenzij de koper een 
CAE/zwoegerziekte vrij statuut eist uiteraard

✓ Ivm blauwtong: België is nog steeds beperkingsgebied voor blauwtong type 8.

• Dat wil zeggen dat schapen die vanuit België reizen naar een gebied dat vrij is van blauwtong 
type 8 voorafgaand zullen moeten gevaccineerd worden voor blauwtong type 8.

• Dat wil ook zeggen dat schapen uit landen die beperkingen hebben voor andere types 
blauwtong (bijvoorbeeld type 4) gevaccineerd moeten zijn VOOR ze naar België mogen 
komen. Welke types in welke landen voorkomen vind je terug in het blauwtong kaartje in 
bijlage.

• Vanaf 60 dagen na vaccinatie mag de export pas plaatsvinden

• Het vaccinatie attest (op oormerknummer) opgemaakt door de bedrijfsdierenarts moet het 
aanvraagformulier voor certificatie vergezellen

• Het voertuig zal moeten behandeld worden met een insecticide/repellent

• Meer info in verband met blauwtong: zie bijlage “blauwtong-intracommunautair-
handelsverkeer” en “versoepelingen tussen landen”



https://food.ec.euro
pa.eu/system/files/
2022-
11/ad_control-
measures_bt_restric
tedzones-map.pdf

https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-11/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map.pdf


Alles over Blauwtong binnen de EU

• https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-
eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

• Ook een lijst van landen met bijzondere voorwaarden

https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en


Praktisch: Je wil een export doen naar een 
land van de EU: wat doe je?
• Je downloadt het aanvraagformulier: https://www.favv-

afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/_documents/20211016_Aanvraagformu
lierlevendedieren_finaal_NL.pdf

• Je vult het aanvraagformulier in voor een uitvoer van levende dieren (zie volgende dia’s) en stuurt 
het naar export.OVB@favv.be uiterlijk voor 12 uur van de werkdag voorafgaand aan de dag 
waarop je de certifiëring wenst. 

• Als je geregistreerd bent in Traces NT, heeft de dierenarts minder werk en verloopt alles vlotter 
(bij import vragen sommige landen van herkomst dat je geregistreerd staat in Traces NT – ik hoor 
dat Frankrijk dat momenteel vraagt)

• FAVV verwittigt de certifiërende dierenarts van FAVV die met in acht name van een marge van 
een aantal uren ter plekke komt, zij/hij keurt de dieren en vult het diergezondheidscertificaat in. 

• De dieren dienen binnen de 24 uren na certifiëring te vertrekken en liefst zo snel mogelijk na 
certifiëring. Dat wil dus zeggen dat als de dierenarts op vrijdag om 14 uur komt certifiëren, je ‘s 
anderendaags (op zaterdag) voor 14 uur met de dieren moet vertrokken zijn. 

• En nu nog een aantal plichtplegingen uit diverse andere wetgevingen…

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/_documents/20211016_Aanvraagformulierlevendedieren_finaal_NL.pdf
mailto:export.OVB@favv.be


De legende bij het aanvraagformulier







Traces NT
• https://www.favv-

afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/

• FAVV - TRACES (TRAde Control and Expert System) (favv-afsca.be)

• Traces volgt o.a. de bewegingen van levende dieren die worden
verhandeld binnen de EU of uitgevoerd naar derde landen waarmee
de EU een overeenkomst heft.

• Hoe werken met TracesNT:
• Gebruikersprofiel aanmaken: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

• Gebruikersprofiel linken aan uw bedrijf (inrichting): een machtigingsverzoek 
aanvragen bij FAVV dat dan goedgekeurd wordt door de LCE (provinciaal)

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/#b
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login


Diergezondheidscertificaten S&G binnen de EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0403&from=NL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0403&from=NL


11 pagina’s



Verklaring fokker: geen abnormale sterftes
• https://www.favv-

afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/intracommunautai
rehandel/verplaatsingen/_documents/20230118_Declarationoperate
ur_mortalite_NL.pdf

Deze verklaring maakt deel uit van het 
gezondheidscertificaat

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/intracommunautairehandel/verplaatsingen/_documents/20230118_Declarationoperateur_mortalite_NL.pdf


Wetgevend kader voor vervoer binnen EU 

• https://www.favv-
afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/intracommunautai
rehandel/verplaatsingen/landdierenenbroedeieren/

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/intracommunautairehandel/verplaatsingen/landdierenenbroedeieren/


Verantwoordelijkheden operatoren… bij vervoer binnen EU
• https://www.favv-

afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/intracommunautai
rehandel/verplaatsingen/landdierenenbroedeieren/#schapen



Welk vervoer mag ik zelf doen als veehouder?

Als veehouder mag je heel wat vervoer van je eigen dieren zelf uitvoeren zonder dat je als 
professioneel vervoerder beschouwd wordt. Een voorwaarde is wel dat dit vervoer met je 
eigen vervoermiddel gebeurt. In bepaalde gevallen is er ook een beperking in afstand. Dit 
zijn de volgende verplaatsingen:
•Je vervoert je dieren tussen stallen of locaties van je eigen beslag
•Je vervoert je dieren van, naar en tussen weiden binnen België
•Je vervoert je dieren naar een grensweide over een afstand van maximaal 50km
•Je vervoert je dieren naar een diergeneeskundige kliniek of praktijk
•Je vervoert je dieren naar een niet-commerciële verzameling
•Je vervoert je dieren naar een commerciële verzameling over een afstand van maximaal 
50km
•Je vervoert één aangekocht of verkocht dier (niet naar het slachthuis)
•Je vervoert meerdere aangekochte of verkochte dieren over een afstand van maximaal 
50km
•Je vervoert één of meerdere dieren naar het slachthuis over een afstand van maximaal 
50km



Vanaf wanneer ben ik een professioneel vervoerder en waar moet ik aan voldoen?

Van zodra je dieren van een derde vervoert of je gebruikt geen eigen vervoermiddel, ben je 
een professioneel vervoerder. Ook wanneer je vervoer uitvoert dat niet voldoet aan de 
situaties beschreven onder “Welk vervoer mag ik zelf doen als veehouder?”, doe je 
professioneel vervoer.
Als professioneel vervoerder moet je met volgende rekening houden:
•Je beschikt over een getuigschrift vakbekwaamheid. Meer hierover...
•Je reinigt en ontsmet het vervoersmiddel. Zie verder “Register reiniging en ontsmetting”.
•Er zijn verschillende wetgevingen waar je ook moet aan voldoen waarvoor andere 
instanties bevoegd zijn. Je informeert daarom ook bij:

• Dierenwelzijn voor een vergunning als vervoerder en indien van toepassing de 
keuring van je wegvoertuig. (zie Dieren transporteren - Dierenwelzijn 
(vlaanderen.be))

• FAVV voor een toelating als vervoerder en eventuele bijkomende verplichtingen rond 
dierengezondheidsaspecten en traceerbaarheid. (contactgegevens LCE)

• De bevoegde federale instantie voor mobiliteit (zie https://mobilit.belgium.be/nl)
• De bevoegde Vlaamse instantie voor mobiliteit 

(zie https://www.mobielvlaanderen.be/index.php#gsc.tab=0)

https://www.dgz.be/getuigschrift-vakbekwaamheid-vervoer-1
https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/dieren-transporteren
http://www.afsca.be/professionelen/contact/lce/
https://mobilit.belgium.be/nl
https://www.mobielvlaanderen.be/index.php#gsc.tab=0


Kort transport van landbouwhuisdieren: 
eerste toelating ‘kort transport’

• https://www.favv-
afsca.be/erkenningen/activiteiten/fiches/_documents/2022_03_01_P
RI_ACT414_kort_transport_T12_3_2_V3_NL_000.pdf

https://www.favv-afsca.be/erkenningen/activiteiten/fiches/_documents/2022_03_01_PRI_ACT414_kort_transport_T12_3_2_V3_NL_000.pdf


Tweede vergunning Dierenwelzijn

Ontsmettingsboekje of register



Register reiniging en ontsmetting
https://www.dgz.be/media/v1xlnyfk/model_register_reiniging_en_ontsmettin
g.pdf

Na elk professioneel transport van dieren (ook als je eigen dieren zelf naar het 
slachthuis vervoert) is het verplicht het transportmiddel te reinigen.
De gegevens met betrekking tot het reinigen en ontsmetten worden 
bijgehouden in het register reiniging en ontsmetting. De vervoerder bewaart 
deze gegevens vijf jaar.

Nederland is hier streng op: je vertrekt er niet met een lading als je geen 
bewijs kunt voorleggen dat je vervoermiddel ontsmet is in een erkende 
ontsmettingsinrichting. 

https://www.dgz.be/formulieren/register-reiniging-ontsmetting-van-transportmiddelen


Getuigschrift vakbekwaamheid vervoer

•Om bepaalde transporten van landbouwhuisdieren te 
kunnen uitvoeren, dient de bestuurder of verzorger te 
beschikken over een getuigschrift van 
vakbekwaamheid. Wie moet hierover beschikken en 
hoe bekom je dit? Meer hierover ...

https://www.dgz.be/getuigschrift-vakbekwaamheid-vervoer-1


Intracommunautair transport vanuit 
Nederland
• Als je zelf dieren vanuit Nederland naar België transporteert, moet je 

remorque ter plaatse zijn bij keuring. Je moet je 
transportvergunningen voorleggen (FAVV en dierenwelzijn) en het 
ontsmettingsregister.

• De andere plichtplegingen (Brucella in geval van rammen, 
zwoegerziektevrij, gezondheidscertificaat, … zijn voor rekening van de 
verkoper (die al die dingen wel aan jou doorrekent). 

• Een reisschema (te volgen weg naar de bestemming) wordt soms 
gevraagd.



2. Verplaatsingen van 
stamboekschapen buiten de EU 
= import/export derde landen



Export naar een derde land:

• Als een schaap naar een land buiten de EU wordt 
geëxporteerd, dan gelden de eisen van het derde land. 

• Voor sommige derde landen is er een onderhandeld certificaat
tussen België en dat derde land, in dat geval is het certificaat 
terug te vinden op deze website: https://www.favv-
afsca.be/professionelen/export/levendedieren/#land

• De gezondheidseisen van het derde land staan in het 
onderhandeld certificaat

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/levendedieren/#land


Export schapen naar Groot-Brittannië (een derde 
land en er is een gezondheidscertificaat voor 
handen)
• De uitvoer is na de Brexit tot augustus 2022 onmogelijk geweest omdat de 

UK eiste dat onze dieren vrij waren van een bepaalde ziekte die op het 
Europese vasteland niet voorkwam en waarvoor we dus geen 
bestrijdingsprogramma hadden. 

• Nederland heeft per 21/4/2022 een bilateraal akkoord gesloten met de UK 
waardoor de export van Nederlandse dieren naar de UK mogelijk was.

• Op 9 augustus horen we van dit Nederlandse akkoord via een bestuurder 
van KHV en op 10 augustus hebben we bij de directeur van de dienst 
internationale zaken van FAVV om een gelijkaardig akkoord gevraagd. Op 
11 augustus was er al een antwoord dat FAVV er achteraan ging. 

• Op 20 september werd het Belgische bilateraal akkoord gepubliceerd en 
was de zaak in orde en kon er vanuit België opnieuw geëxporteerd worden 
naar het VK. 





Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte
Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine

• https://www.favv-
afsca.be/professionelen/export/levendedieren/quarantaine/_docume
nts/20220725_EXVTLQU-ISrequestform_NL_v08.pdf

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/levendedieren/quarantaine/_documents/20220725_EXVTLQU-ISrequestform_NL_v08.pdf


Instructie quarantaine
• https://www.favv-

afsca.be/professionelen/export/levendedieren/quarantaine/_docume
nts/20220725_IBAAQU-IS_juli2022.pdf

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/levendedieren/quarantaine/_documents/20220725_IBAAQU-IS_juli2022.pdf


Veterinair certificaat voor uitvoer van levende dieren
• https://www.favv-

afsca.be/exportderdelanden/levendedieren/_documents/20170228_
EXVTLAA0000NL3_v3_001.pdf

https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/levendedieren/_documents/20170228_EXVTLAA0000NL3_v3_001.pdf


Exportcertificaat naar Groot-Brittannië
• https://www.favv-

afsca.be/professionelen/export/levendedieren/verenigdkoninkrijk/sc
hapen/_documents/20220921_TracesGB_breedingovines_NL.pdf



Instructies export S&G naar GB
• https://www.favv-

afsca.be/professionelen/export/levendedieren/verenigdkoninkrijk/schapen/_documents/20220921_IBGBTra
ces13_september2022.pdf

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/levendedieren/verenigdkoninkrijk/schapen/_documents/20220921_IBGBTraces13_september2022.pdf


Specifieke voorwaarden export VK

• Staan beschreven in IB.GB.Traces.13 (12 blz)

• BT: gevaccineerd tegen serotype 8, minstens 60 dagen voor vertrek

• EHD: Epizoötische Haemoragische ziekte (herten en wilde 
herkauwers)



Een paar specifieke voorwaarden export VK

• Alle noodzakelijke analyses in een door FAVV erkend labo

• 40 dagen voorafgaand aan vervoer verbleven hebben op het bedrijf van herkomst

• Indien via een verzamelplaats toch ook weer 40 dagen ervoor verbleven hebben 
op het bedrijf van herkomst (vak I.11)

• Pre-export isolatie dan is het bedrijf waar de isolatie plaats vindt het bedrijf van 
herkomst: 40 dagen op het isolatiebedrijf en de laatste 28 dagen in isolatie in een 
door de LCE-goedgekeurde isolatieruimte.

• Sanitaire voorwaarden en vereisten moeten gegarandeerd worden. Afhankelijk 
van de eis kan die garantie gegeven worden door de bedrijfsdierenarts of door de 
sanitair verantwoordelijke van het herkomstbedrijf. Voor export naar het VK moet 
er een overeenkomst zijn met een erkende dierenarts voor epidemiologisch 
toezicht op de inrichting

• Etc… Etc… 



Bijkomende Blauwtongverklaring als het transport 
naar het VK over grondgebied gaat dat niet 
Blauwtong vrij is.

• https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system
/uploads/attachment_data/file/1070923/GBHC172_Bluetongue_decl
aration_v1.1_May-21.pdf

• Gebruik van een insecticide of/en een afweermiddel tegen knutten

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070923/GBHC172_Bluetongue_declaration_v1.1_May-21.pdf


Import vanuit derde landen:

• Import van een schaap van buiten de EU is niet vanuit alle landen 
mogelijk (lijst: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0404#d1e32-8-1 ), 

• Als je uit een derde land wenst te importeren, vraag dan bij het FAVV 
na of het land voldoet aan de Belgische voorwaarden en of een 
import dus mogelijk is. Het FAVV zal u in geval de mogelijkheid tot 
import bestaat, meedelen wat de voorwaarden zijn waaraan de 
dieren en de zending dienen te voldoen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0404#d1e32-8-1


Import vanuit derde landen: vb. Groot-
Brittannië
• Is mogelijk

• Het stamboek van herkomst dient bij de EU een aanvraag te hebben 
ingediend (conform Artikel 34 van EU 2016/1012) waarmee ze 
aangeven dat ze conform EU 2016/1012 werken, indien dat zo is 
komen ze op de lijst die voortvloeit uit artikel 34.

• De te exporteren dieren dienen vergezeld te zijn van een Europees 
zoötechnisch certificaat

• De zending dient te voldoen aan de eisen gesteld in het Europees 
gezondheidscertificaat voor import vanuit derde landen in de EU



zootechnics_non-eu_dir-94-28_herdbook-gbr.pdf
• Eigen databank



Problemen Vlaamse fokkers die dieren via een 
Brits stamboek registreren.

• Een aantal Vlaamse (Belgische) fokkers is geen lid van KHV, maar wel van een Brits stamboek. Dat 
kon perfect. Sinds 1 november 2018 dienden die Britse stamboeken wel om een 
gebiedsuitbreiding te verzoeken bij het/de land(en) waar ze leden gedomicilieerd hadden en 
onder die voorwaarden konden ze hun Europeaanse leden blijven bedienen tot de Brexit
definitief inging. 

• KHV heeft zo’n gebiedsuitbreiding voor de Suffolk in Spanje en de Wiltshire Horn in Wallonië. Die 
gebiedsuitbreiding staat opgenomen in het fokprogramma van het ras in kwestie. 

• Sinds de overgangsmaatregelen van de Brexit achter de rug liggen, kunnen de Britse stamboeken 
echter niet meer optreden op het grondgebied van de EU. Dat brengt mee dat de stamboekdieren 
die in het VK geregistreerd waren en op Europese bodem lopen ineens geen stamboekdieren 
meer zijn, er is immers geen erkend Europees stamboek meer dat garant staat voor hun status als 
stamboekdier. 

• KHV heeft in 2020 (toen we hiervan op de hoogte waren en op een moment dat de Brexit nog 
geen feit was) een bericht gepubliceerd op haar website waarin Vlamingen die met hun dieren in 
een Brits stamboek zaten, de raad kregen om snel hun dieren te muteren naar een Europees 
erkend stamboek (meest logische is KHV). 

• Momenteel is KHV in onderhandeling met het ministerie om deze dieren toch nog in te schrijven 
in ons stamboek. We hopen dat we dit mogen doen. 



Wat zeggen de Britten over export naar de EU?
• https://www.gov.uk/guidance/export-live-animals-special-rules

Documents to transport live animals
You need EU-issued documents to transport live animals:

•direct from Great Britain to the EU
•through the EU to a non-EU country

You should apply to an EU member state where you have representation to
get a:

•transport authorisation
•certificate of competence
•vehicle approval certificate

The EU will no longer recognise UK-issued versions of these documents.

https://www.gov.uk/guidance/export-live-animals-special-rules
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