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Geachte heer/mevrouw, 

Zoals u ongetwijfeld al hebt vernomen, heeft de huidige Coronaproblematiek ook 

weerslag op de werkzaamheden en de daarvoor benodigde capaciteit van de 

NVWA. 

Gelet op de beperkte capaciteit en de (inter)nationale maatregelen in verband met 

de crisis rondom het Corona-virus (COVID-19) heeft de NVWA, in nauw overleg 

met het ministerie LNV, het besluit genomen om de capaciteit te concentreren op 

de keuringswerkzaamheden in slachthuizen en exportcertificering die van belang 

zijn voor de voedselvoorziening en niet langer op “niet-essentiële” exporten.  

Wat dit concreet betekent, vindt u hieronder samengevat. 

 

Exportcertificering fok en/of gebruiksvee (intraverkeer en derde landen) 

Vanaf vrijdag 27 maart wordt tot nader bericht geen exportcertificering uitgevoerd 

voor: 
- Fokrunderen  

- Paarden 

- Schapen en geiten 

- Bijzondere/overige diersoorten (zoals vogels, gezelschapsdieren) 

Een uitzondering wordt gemaakt voor dieren in lopende quarantaines, deze 

kunnen alsnog geëxporteerd worden. Nieuwe quarantaine aanvragen worden niet 

langer geaccepteerd, noch worden lopende quarantaines verlengd. 

 

Exportcertificering slachtvee  

Exportcertificering voor slachtvee kan normaal doorgaan, uitgezonderd 

melkkoeien die voor de slacht naar het buitenland gaan. Hier willen we de 

beschikbare capaciteit maximaal inzetten op de nationale slachthuizen en hiermee 

vermijden we extra risico op dierenwelzijnsproblemen door opstopping aan 

landsgrenzen.  

De NVWA wil verder een beroep doen op de sector om import van kalveren 

vrijwillig te beperken en meer Nederlandse kalveren in NL af te mesten zodat 

minder exportcertificering nodig is. Daarnaast vraagt de NVWA om de export van 

kwetsbare risico-slachtdieren te beperken en zoveel mogelijk in Nederland te laten 

slachten. 
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Mobiele dodingsunit (MDU) 

Vanaf maandag 30 maart schort de NVWA de keuringen op voor de MDU. Dit mag 

niet leiden tot dierenwelzijnsproblemen. Veehouders blijven verantwoordelijk voor 

het welzijn van hun dieren. Niet transportwaardige dieren mogen niet op transport 

en moeten de nodige medische zorgen op de veehouderij krijgen of 

geëuthanaseerd worden. Het is per maandag 30 maart niet meer mogelijk om een 

beroep te doen op de MDU.  

 

Monstername 

De verplichte monstername in het kader van het Nationaal Plan Residuen zal 

vanaf maandag worden gehalveerd bij slachthuizen. Op het primaire bedrijf en bij 

import is hiermee reeds begin vorige week gestaakt. Ook de monstername 

Verordening microbiologische criteria (VMC) wordt tijdelijk opgeschort. Juist 

daarom is het van belang dat slachthuizen hun personeel gebruiken om de private 

monsternames volgens de VMC door te laten gaan. 

  

Scrapie-vrije status van schapenbedrijven 

Vanaf heden worden geen fysieke bezoeken meer uitgevoerd voor jaarlijkse 

verleningen van scrapie-status. Nieuwe aanvragen scrapie-status neemt de NVWA 

voorlopig niet in behandeling. De status scrapie, zoals bedoeld in Verordening 

(EG) no. 2001/999 Bijlage VIII Hoofdstuk A Afdeling A onder 1, zal voorlopig op 

basis van de administratieve controle worden verlengd. 

 

De komende dagen 

De komende dagen/weken zal continue gemonitord worden of de ingezette acties 

voldoende zijn om de werkzaamheden van de NVWA te kunnen blijven uitvoeren. 

U wordt nader geïnformeerd indien wijzigingen in de activiteiten of de werkwijze 

van de NVWA noodzakelijk zijn.  

 

Hoogachtend, 

 
 

J.W. van der Ham 

Divisiehoofd Ontwerp en Dienstverlening 


