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1. Doel
Het doel van deze omzendbrief is de operatoren die actief zijn in het intracommunautaire
handelsverkeer in levende dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong attent te maken op
de mogelijkheid om zelf het TRACES-systeem te gebruiken en hen aan te moedigen dit ook werkelijk
te doen om alzo de kosten voor het opmaken van certificaten te verminderen en de gegevens in te
voeren binnen de opgelegde termijn.
De dierengezondheidswetgeving (AHL) legt het gebruik van nieuwe modellen van INTRA-certificaten op.
Deze nieuwe modellen zijn niet voorzien in TRACES classic, maar in TRACES NT. Vanaf 16/10/2021
moet TRACES NT gebruikt worden om INTRA-certificaten af te leveren. Meer info over het gebruik van
TRACES NT is te vinden op onze internet site : https://www.favvafsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/ .

2. Toepassingsgebied
De certificering van levende dieren en van bepaalde producten van dierlijke oorsprong bedoeld voor
het intracommunautaire handelsverkeer.

3. Referenties
Wetgeving
Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende
overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van
diergezondheid (dierengezondheidswetgeving ; AHL)
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie van 16 december 2020 tot vaststelling van
bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2017/625 van het Europees
Parlement en de Raad wat betreft modellen van diergezondheidscertificaten, modellen van officiële
certificaten en modellen van diergezondheids-/officiële certificaten, voor de binnenkomst in de Unie en
verplaatsingen binnen de Unie van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen, en officiële
certificering met betrekking tot dergelijke certificaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 599/2004,
Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 636/2014 en (EU) 2019/628, Richtlijn 98/68/EG en de Beschikkingen
2000/572/EG, 2003/779/EG en 2007/240/EG
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels
inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten
ervan (de Imsoc-verordening)
Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9
december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen.

4. Definities en afkortingen
TRACES (TRAde Control and Expert System) is het online beheersysteem van de Europese
Commissie dat de bewegingen volgt van levende dieren, dierlijke producten, levensmiddelen
en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong en planten die worden ingevoerd in de Europese
Unie, verhandeld tussen de lidstaten van de Europese Unie of uitgevoerd naar derde landen
waarmee de Europese Unie een overeenkomst heeft gesloten.

5. Gebruik van het Traces-systeem door de operatoren
Een snelle en correcte tracering van levende dieren is noodzakelijk om zo spoedig mogelijk gepaste
maatregelen te kunnen nemen in geval van uitbraken van besmettelijke ziekten bij dieren of andere
bedreigingen voor de voedselveiligheid die uitgaan van dieren. Dat is zeker ook het geval voor dieren
die in het intracommunautaire handelsverkeer worden gebracht.
Europa is zich hiervan bewust en heeft daarom een aantal verplichtingen vastgelegd, met name in
Verordening (EU) 2017/625, en de informaticatoepassing TRACES ter beschikking gesteld voor het
opmaken van de verplichte gezondheidscertificaten.
Het eerste deel van een gezondheidscertificaat (deel I) bevat altijd de gegevens over de betreffende
partij.
Vanaf 30/04/2011 zullen aAlleen certificaten worden afgegeven die volledig voldoen aan de
Europese vereisten en die alle noodzakelijke informatie bevatten, met inbegrip van de individuele
identificatie van de dieren voor soorten waarvoor dat vereist is; voor runderen zijn dat de individuele
oormerknummers. Een verwijzing naar een papieren lijst volstaat niet.

Hoewel het eerste deel van een gezondheidscertificaat in TRACES nog vaak door de certificeerder
ingevuld wordt, kan dit ook gebeuren door de operator zelf. Zo vermindert de tijd die de certificeerder
aan het certificaat moet besteden en dus ook de eraan verbonden kostprijs. Vooral voor de
certificering van runderen waarbij de oormerknummers van alle dieren moeten worden vermeld kan dit
een groot verschil maken.
Als de gegevens van deel I van het certificaat niet vooraf zijn ingevuld door de operator, moeten ze
door de certificeerder worden ingevuld.
De kosten verbonden aan de prestaties van de certificeerder worden aan de operator gefactureerd
overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies (dus op basis
van de reëel gepresteerde tijd).
Die tijd kan nog worden verkort als de operator op de plaats van de certificering het noodzakelijke
informaticamateriaal (computer met internetverbinding en printer) ter beschikking stelt van de
certificeerder zodat die het certificaat ter plaatse kan afwerken en afdrukken.
De mogelijkheden die aan de operator worden geboden zijn in de vorm van drie keuzemogelijkheden
weergegeven op het formulier voor het aanvragen van certificering dat steeds voorafgaand aan de
certificering moet worden ingediend bij de LCE. De operator wordt verzocht zijn keuze daarop aan te
duiden. Het modelformulier is als bijlage bijgevoegd.
■

■

Als een computer met internetverbinding en printer op de plaats van certificering aan de
certificeerder beschikbaar worden gesteld, wordt de tijd aangerekend die de
certificeerder werkelijk heeft gepresteerd om het certificaat helemaal af te werken in
TRACES.
Door zelf in TRACES deel I van het certificaat in te vullen kan de operator de tijd verkorten die
de certificeerder nodig heeft om het certificaat in te vullen en af te werken.
Als er op de plaats van certificering geen computer met internetverbinding en printer aan de
certificeerder beschikbaar worden gesteld, moet die het certificaat elders invullen en
afwerken. De kostprijs van die prestatie wordt eveneens aangerekend aan de operator.
Om eenvormigheid van de tarieven te garanderen wordt de tijd voor het elders opmaken of
invullen van het certificaat als volgt berekend:
-

Als deel I van het certificaat reeds vooraf in TRACES volledig werd ingevuld door de
operator, wordt een tijd aangerekend van 10 minuten. Als de certificeerder
identificatienummers van dieren moet ingeven, zijn de eerste 10 inbegrepen in die 10
minuten. Voor grotere aantallen in te voeren nummers wordt daar 15 minuten bijgeteld per
groep van 1 tot 30 bijkomende identificatienummers. De maximum aanrekenbare tijd voor
het ingeven in TRACES bedraagt 2 uur per certificaat .

-

Als deel I van het certificaat niet in TRACES werd ingevuld door de operator, wordt een
tijd aangerekend van 30 minuten voor het eerste certificaat en van 15 minuten voor elk
volgend certificaat. Het ingeven van de eerste 10 identificatienummers van dieren is in die
tijd inbegrepen. Voor grotere aantallen in te geven nummers wordt daar 15 minuten
bijgeteld per groep van 1 tot 30 bijkomende identificatienummers. De maximum
aanrekenbare tijd voor het ingeven in TRACES bedraagt 2 uur per certificaat.

Gebruik van het formulier is verplicht opdat de aanvraag om certificering door de LCE in
aanmerking zou worden genomen.
Het formulier voor het aanvragen van certificering moet goed worden ingevuld met opgave van de
gemaakte keuze en gedateerd en ondertekend worden voordat het wordt ingescand en doorgemaild
of wordt doorgefaxt naar de LCE.
Indien de operator kiest voor de mogelijkheid om het eerste gedeelte van het certificaat in TRACES

niet zelf in te vullen of er niet de individuele identificatie van alle te certificeren dieren in te vermelden,
dient een lijst met de individuele identificatie toegevoegd te worden aan het aanvraagformulier voor
certificatie.
Gedetailleerde informatie over de retributies is beschikbaar op de website van het Agentschap :
http://www.favv.be/financiering/retributies/
Om toegang te krijgen tot de TRACES-applicatie heeft de operator een EU login nodig waarmee
een geschikte rol in TRACES NT kan aangevraagd worden. Voor meer info: https://www.favvafsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/. Via deze pagina kunnen ook
handleidingen voor het invullen van de certificaten gevonden worden.
Desgewenst kan nadere informatie worden verkregen bij de LCE. De lijst van de LCE’s en hun
gegevens is beschikbaar op de website : https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/

6. Bijlagen
. Formulier voor het aanvragen van certificering van levende dieren en producten van dierlijke
oorsprong (sperma/embryo’s/eicellen).
. Lijst met de gegevens van de PCE’s
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