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BIJLAGE 2:  
CERTIFICATIECRITERIA ERKENNINGSREGELING 

DIERTRANSPORT 
 

DEFINITIES 

ARTIKEL 1 
Dit reglement neemt de definities en terminologie van de Algemene Voorwaarden (AV) 
Erkenningsregeling diertransport over.  
 
SCOPE  

ARTIKEL 2 

1. Deze certificatiecriteria zijn van toepassing op alle deelnemers van de Erkenningsregeling 

diertransport. De criteria dienen te worden gehanteerd door certificerende instanties (CI’s) bij het 

uitvoeren van controles en beoordelingen bij (potentiele) deelnemers voor certificatie op basis van 

de Erkenningsregeling Diertransport.  

2. Deze certificatiecriteria zijn vastgesteld door de schemabeheerder. Indien daar aanleiding voor is, 

kan de schemabeheerder besluiten deze certificatiecriteria te wijzigen.  

CERTIFICERENDE INSTANTIES (CI’S) 

ARTIKEL 3 

1. Een CI is gerechtigd om deelnemers te certificeren op grond van de voorschriften, zoals 

opgenomen in de ‘Voorschriften Erkenningsregeling Diertransport’ (Bijlage 1 van de Algemene 

Voorwaarden Erkenningsregeling Diertransport).  

2. Een CI kan alleen deelnemers van de Erkenningsregeling Diertransport certificeren waar zij een 

overeenkomst mee heeft afgesloten.  

3. De voorwaarden op basis waarvan een rechtspersoon kan worden erkend als CI, zijn vastgelegd in 

de ‘Erkenningsvoorwaarden voor de Erkenningsregeling Diertransport’ (Bijlage 3 bij de Algemene 

Voorwaarden Erkenningsregeling Diertransport).  

OPENBAAR REGISTER  

ARTIKEL 4 

1. In een openbaar register worden alle erkende deelnemers Erkenningsregeling Diertransport 

geregistreerd. De door de schemabeheerder aangewezen beheerder van het register is 

verantwoordelijk voor het publiceren en actueel houden van erkende deelnemers.  

2. De beheerder van het register kan nadere eisen aan de CI stellen over de wijze van aanleveren van 

de gegevens betreffende certificatie. 

3. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens aan de CI, zoals 

actuele NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. 

4. Indien een certificaat van een deelnemer wordt opgeschort of ingetrokken, of beëindigd op 

verzoek van de deelnemer, wordt dit door de CI direct doorgegeven aan de beheerder van het 

register en wordt het bedrijf (tijdelijk) verwijderd uit het register.  

5. Het register is te raadplegen op internet of op te vragen bij de beheerder van het register. 
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IDENTIFICATIE EN GEDRAGINGEN CI 

ARTIKEL 5 

1. De CI voorziet al hun controleurs van een schriftelijk identificatiemiddel. De controleurs van CI zijn 

gehouden zich desgevraagd te identificeren aan de te controleren deelnemer, voordat zij de 

toegang tot het bedrijf kunnen verlangen. 

2. De CI dient de werkzaamheden zodanig te verrichten en zich in de omgang met derden zodanig te 

gedragen, dat de normale werkzaamheden van (het personeel van) de te controleren deelnemer 

zo min mogelijk worden belemmerd of verstoord. 

3. De controleurs van CI’s dienen zich, voordat zij de controleren locatie betreden, te kleden volgens 

de daar geldende voorschriften. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de geldende wettelijke 

voorschriften en de algemeen geldende bedrijfsregels die op die locatie van toepassing zijn. 

4. De deelnemer is verplicht ten behoeve van de controle, controleurs van zijn CI op zijn perceel en 

zijn bedrijf alsmede zijn bedrijfsinrichting en vervoermiddelen toe te laten ter controle van de 

uitvoering en de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Erkenningsregeling Diertransport 

en dient te allen tijde volledige medewerking te verlenen aan de door de controleurs van CI uit te 

voeren controle(s).  

5. Weigering om medewerking te verlenen aan een (gedeelte van de) controle kan leiden tot 

schorsing of uitsluiting van deelname aan het regeling Erkenningsregeling Diertransport. 

AANMELDING 

ARTIKEL 6  

1. Een bedrijf dat wenst deel te nemen aan de Erkenningsregeling diertransport dient zich hiertoe 

door degene die het bedrijf uitoefent of doet uitoefenen, aan te melden bij de schemabeheerder. 

Hierbij worden minimaal de volgende gegevens overlegd: 

a. naam rechtspersoon 

b. postadres rechtspersoon 

c. bezoekadres bedrijf 

d. NVWA-registratienummer waaronder de vervoerdersvergunning is geregistreerd 

e. telefoonnummer 

f. e-mailadres 

2. Nadat de aanmelding is ontvangen wordt een overeenkomst Erkenningsregeling Diertransport 

(conform bijlage 6 van de AV Erkenningsregeling Diertransport) gesloten tussen de potentiële 

deelnemer en CI. Vervolgens wordt een datum gepland waarop de erkenningscontrole kan worden 

uitgevoerd.  

3. Met het ondertekenen van de overeenkomst verbindt de deelnemer zich ertoe zich te houden aan 

de bepalingen van de Algemene Voorwaarden Erkenningsregeling Diertransport en haar bijlagen 

en aan de voor zijn bedrijf geldende wettelijke eisen. 

CONTROLE ALGEMEEN 

ARTIKEL 7 

1. Voor de uitvoering van de controle werkzaamheden staan de volgende middelen ter beschikking:  

a. Op afstand kan bij de deelnemer een administratieve controle plaatsvinden. Dit gebeurt 

middels controle op schriftelijke stukken omtrent de te controleren deelnemer. Deze kunnen 

worden opgevraagd bij de betrokken deelnemer of worden gegenereerd uit een openbare 

database;  
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b. Op het bedrijf van de betrokken deelnemer kan een controlebezoek worden uitgevoerd 

middels controle op schriftelijke stukken omtrent de te controleren deelnemer. Deze kunnen 

worden opgevraagd bij de betrokken deelnemer of worden gegenereerd uit een openbare 

database; 

c. Op het bedrijf van de betrokken deelnemer, of op een nader te bepalen controleplaats zoals 

omschreven in de Algemene Voorwaarden artikel 12 lid 5, kan een controlebezoek worden 

uitgevoerd middels visuele en/of fysieke controle. Ten behoeve van de controles kunnen foto’s 

gemaakt worden van de transportmiddelen, de aanwezige documenten, dieren en alle andere 

zaken;  

d. Het opvragen van informatie bij andere instanties die (mede) door of namens de overheid zijn 

belast met de handhaving van wettelijke voorschriften (zoals de Nederlandse Voedsel en 

Warenautoriteit, de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland etc.) die verband houden met 

de doelstellingen van de Erkenningsregeling Diertransport. Een geautomatiseerde controle 

kan plaatsvinden aan de hand van de bij CI bekende gegevens, bijvoorbeeld maar niet beperkt 

tot gegevens met betrekking tot een database; 

2. Administratieve bescheiden ter zake kunnen door de controleur - indien dit naar zijn oordeel in 

het belang van de controle noodzakelijk is - ter controle of ter beoordeling worden meegenomen. 

Na (afronding van de) controle of beoordeling dienen de documenten persoonlijk of per 

aangetekende post zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd aan de betrokken deelnemer. 

3. Iedere deelnemer is verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van de controle en 

beoordeling van de controle en om in verband hiermee alle aanwijzingen of voorschriften na te 

leven of te doen naleven, waaronder begrepen:  

a. CI of de door haar ingeschakelde derden en controleurs vrije onverwijlde toegang te verlenen 

of te doen verlenen tot alle terreinen, vervoersmiddelen en vervoerseenheden en 

bedrijfsruimten, waarvan betreding voor de uitvoering van de controle of beoordeling nodig 

is;  

b. CI of de door haar ingeschakelde controleurs inzage te geven in alle administratieve 

bescheiden ter zake, waaronder, maar niet beperkt tot, het verstrekken van een 

transportplanning voorafgaand aan de controle;  

c. CI of de door haar ingeschakelde controleurs toe te staan dat informatie wordt opgevraagd bij 

andere instanties als omschreven in lid 1 van dit artikel;  

d. Aan CI of de door haar ingeschakelde controleurs alle inlichtingen te verstrekken die door hen 

noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van de controle of beoordeling. 

4. De fysieke controle voor iedere deelnemer kan bij (Nederlandse) slachterijen plaatsvinden en / of 
door de bevoegde autoriteit aangewezen erkende R&O plaatsen of op een ander locatie naar 
keuze van de CI, conform het gestelde in de Algemene Voorwaarden artikel 12 lid 5. 

5. De deelnemer is verplicht alle kosten die verband houden met deelname aan het regeling 

Erkenningsregeling Diertransport (waaronder de kosten voor controle(s), certificatie en de 

deelnemersbijdrage) binnen de gestelde termijnen te voldoen aan de CI en de schemabeheerder. 

6. Weigering om de genoemde kosten te betalen, kan leiden tot schorsing of intrekking van het 

Certificaat Erkenningsregeling diertransport. 
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CONTROLE TYPEN 

ARTIKEL 8 

1. De regeling kent de volgende typen controles voor deelnemende bedrijven:  
a) ingangscontrole; de eerste administratieve ingangsaudit met de intentie het bedrijf een 

voorlopig certificaat te verstrekken. Tijdens deze controle worden alleen de 
administratieve gegevens en voorschriften gecontroleerd. Tijdens de ingangscontrole 
wordt niet naar het verleden gekeken. 

b) administratieve hercontrole; administratieve controle na voorlopige certificering om 
certificering in stand te houden. In beginsel vind deze administratieve controle op afstand 
plaats. Hierbij worden de administratieve voorschriften gecontroleerd zoals benoemd in 
bijlage 1 van de AV. De administratieve hercontrole wordt uitgevoerd voor afloop van het 
lopende certificaat; 

c) fysieke hercontrole; (On)aangekondigde controle na voorlopige certificering om 
certificering in stand te houden. Deze kan plaats vinden bij een varkenshouder, slachterij 
of op een R&O plaats. Hierbij worden alle fysieke voorschriften gecontroleerd zoals 
benoemd in bijlage 1 van de AV. De CI dient de fysieke controles jaarlijks op basis van een 
steekproef uit te voeren. Dit wordt gedaan door de deelnemers te controleren die 
aanwezig zijn op controlelocatie. Indien in een uitzonderlijk geval na twee steekproeven 
opeenvolgend een deelnemer nog niet fysiek is bezocht, dient deze in het derde jaar 
sowieso in de steekproef te worden meegenomen. Dit wordt gedaan door bij de 
betreffende deelnemer een planning op te vragen. De fysieke hercontrole wordt 
uitgevoerd voor afloop van het lopende certificaat; 

d) herstelcontrole (herbeoordeling); Onaangekondigde controle n.a.v. één of meerdere 
tekortkomingen tijdens de ingangscontrole, hercontrole (administratief of fysiek) of 
tussentijdse controle. 

e) tussentijdse onaangekondigde controle: onaangekondigde controle om naleving van de 
Erkenningsregeling Diertransport tussentijds te toetsen of naar aanleiding van een melding 
over een deelnemer. Kan zowel fysiek als administratief zijn. 

 
FREQUENTIE  

ARTIKEL 9  

1. De controles zoals genoemd in artikel 8 worden met de volgende regelmaat uitgevoerd: 

a. ingangscontrole: eenmalige controle binnen 3 maanden na aanmelding van deelnemer ten 

behoeve van voorlopige certificering.  

b. administratieve hercontrole: Deze vindt minimaal één keer per jaar plaats, in beginsel op 
afstand ten behoeve van certificering na de ingangscontrole.  

c. fysieke hercontrole: eenmaal per drie jaar vindt op de deelnemer een fysieke controle 
plaats ten behoeve van certificering na de ingangscontrole. De fysieke controle wordt elke 
drie jaar uitgevoerd door vijftien dagdelen op R&O plaatsen te controleren en vijftien 
dagdelen bij een slachterij (bij voorkeur tijdens extreme weersomstandigheden zoals hitte 
of kou). 

d. herstelcontroles: Als op basis van een fysieke-, administratieve of herstelcontrole blijkt dat 

een bedrijf niet aan de voorschriften voldoet kan (nogmaals) een herstelcontrole worden 

uitgevoerd. Dit kan via een administratieve aanvulling of door een fysieke herstelcontrole, 

afhankelijk van de gevonden afwijking. 

e. tussentijdse onaangekondigde controle: alleen op verzoek van schemabeheerder of CI om 

naleving van de Erkenningsregeling diertransport tussentijds te toetsen of na aanleiding 

van een melding over een deelnemer. 
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PROCEDURE CONTROLES 

ARTIKEL 10 

1. Alle typen controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de ‘Voorschriften 

Erkenningsregeling Diertransport’ (zie bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden Erkenningsregeling 

Diertransport’).  

2. De CI draagt er zorg voor dat de controleur de bevindingen van alle typen controles vast legt in 

een controlerapport. Hierin dient minimaal te worden vastgelegd:  

a) de datum van de controle;  

b) het type controle; 

c) NVWA registratienummer van bedrijf 

d) NAW gegevens van de deelnemer;  

e) Omschrijving van alle gecontroleerde voorschriften inclusief omschrijving ruwe data. CI 

zorgt ervoor dat zowel bij positieve bevindingen, als bij constatering van afwijkingen, als 

bij voorschriften die niet van toepassing zijn op (het bedrijf van) de deelnemer door de 

controleur aantekeningen wordt gemaakt in het controlerapport. Deze aantekening is 

dusdanig dat het gecontroleerde reproduceerbaar is voor de beoordelaar;  

f) omschrijving van eventuele beperkende omstandigheden tijdens controle, omschrijving 

van reden (bijvoorbeeld vertragingen, vervanging chauffeurs, etc.) en voorschriftnummers 

waarop deze omstandigheid van invloed is. 

3. Het controlerapport dient door de deelnemer en de controleur te worden ondertekend. Een kopie 
van het controlerapport wordt achtergelaten op het bedrijf van de deelnemer of wordt later 
nagezonden. Het originele controlerapport wordt meegenomen door de controleur.  

4. De CI dient het controlerapport volledig uit te werken in een digitaal bestand.  
5. Het controlerapport plus eventuele andere data dienen conform de accreditatie eisen te worden 

bewaard. 
 
PROCEDURE BEOORDELING  

ARTIKEL 11 

1. De controlerapportage wordt door de beoordelaar beoordeeld. 

2. De beoordelaar neemt in zijn beoordeling eventuele opmerkingen van de controleur mee. De 

beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de ‘Voorschriften Erkenningsregeling Diertransport’ 

(Bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden Erkenningsregeling Diertransport).  

3. Op basis van de beoordeling uit lid 2 van dit artikel identificeert de beoordelaar of en zo ja welke 

herstelactie(s) door de deelnemer genomen moeten worden. De beoordelaar kent bij de 

beoordeling van (bedrijven van) deelnemers, de bijbehorende status toe. 

4. In geval van tekortkomingen waarop de deelnemer herstelmaatregelen dient te nemen, stuurt CI 

binnen 4 weken na het uitvoeren van de controle, het bedrijf een schriftelijke 

beoordelingsrapportage toe. In deze rapportage wordt minimaal vermeld:  

a) datum controle; 

b) type controle; 

c) NVWA registratienummer van het bedrijf;  

d) opgelegde corrigerende maatregel en bijbehorend voorschrift; 

e) toegekende status; 

f) datum waarop tekortkomingen uiterlijk moeten zijn opgelost.  
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5. In geval van een herstelcontrole of administratieve aanvulling beoordeelt de beoordelaar deze 

controlerapportage / administratie aanvulling, verwerkt dit in de beoordelingsrapportage en kent 

een eventuele nieuwe status toe. 

CATEGORIE INDELING WEGING / BEOORDELING 

ARTIKEL 12 

1. Bij de beoordeling van de ‘Voorschriften Erkenningsregeling Diertransport’ (Bijlage 1 bij de 

Algemene Voorwaarden Erkenningsregeling Diertransport) worden de volgende categorieën 

tekortkomingen op de voorschriften onderscheiden in de regeling; 

 A: voldoet aan voorschrift. Geen tekortkomingen.  

 B; De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de doelstellingen van 

het regeling, zoals het deels of incidenteel niet compleet hebben van een aantal 

administratieve zaken. 

Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, tenzij in de gehele controle meer dan 3 keer 

‘B’ tekortkomingen worden geconstateerd. Dan dienen al deze tekortkomingen direct te 

worden hersteld. 

Herhaling: bij het constateren van een afwijking op hetzelfde voorschrift in de categorie ‘B’, 

voor de tweede achtereenvolgende keer wordt dit voorschrift automatisch met categorie ‘C’ 

beoordeeld. 

 C; De gesignaleerde tekortkoming is niet incidenteel en vormt op de lange termijn een 

bedreiging voor de doelstellingen van het regeling, zoals zaken die te maken hebben met 

registratie etc., óf betreft een afwijking op een voorschrift met weging B voor een tweede 

opeenvolgende keer.  

Consequentie: de tekortkoming moet (middels een administratieve aanvulling of herstel-

controle) hersteld worden.  

Herhaling: bij het constateren van een afwijking op het zelfde voorschrift in de categorie ‘C’, 

voor de tweede achtereenvolgende keer wordt dit voorschrift automatisch met categorie ‘D’ 

beoordeeld. 

 D; De gesignaleerde tekortkoming vormt op korte termijn een bedreiging voor de 
doelstellingen van het regeling, zoals overtredingen op het gebied van voedselveiligheid, 
diergezondheid en dierenwelzijn, óf betreft een afwijking op een voorschrift met weging ‘C’ 
voor een tweede opeenvolgende keer. 
Consequentie: er vindt een herstelcontrole plaats op de geconstateerde tekortkomingen. De 
tekortkomingen moeten ten tijde van deze herstelcontrole hersteld zijn. In voorkomende 
gevallen kan herstel, indien CI daartoe besluit, ook via een administratieve aanvulling 
aangetoond worden.  
Herhaling: bij het constateren van een afwijking op hetzelfde voorschrift in de categorie ‘D’, 
voor de tweede achtereenvolgende keer wordt dit voorschrift automatisch met categorie 
‘schorsing’ beoordeeld.  

 Boete: Er wordt een boete geschreven indien er zaken zijn geconstateerd die onherstelbaar 
zijn en/of deze financieel gewin voor de deelnemer opleveren. Voor welke voorschriften de 
boete geldt is opgenomen in het betreffende voorschrift (Bijlage 1 van de AV 
Erkenningsregeling Diertransport).  

 Schorsing: De gesignaleerde tekortkoming vormt per direct een bedreiging voor de 
gehanteerde systeemdoelstellingen.  
Consequentie: schorsing van deelname aan het regeling voor een periode van maximaal 3 
maanden. CI bepaalt in de beoordelingsbrief de duur van schorsing. Voorafgaand aan 
verzending van de brief wordt nogmaals telefonisch contact gezocht met de deelnemer. Indien 



7 
 

Erkenningsregeling Diertransport – Certificatiecriteria – Versienummer 1  29-10-2021 

over wordt gegaan tot schorsing wordt het (voorlopige) certificaat ingetrokken tot herstel is 
aangetoond. 
Herhaling: bij het constateren van een afwijking op hetzelfde voorschrift in de categorie 
‘schorsing’, voor de tweede achtereenvolgende keer wordt dit voorschrift automatisch met 
categorie ‘uitsluiting’ beoordeeld. 

 Uitsluiting: De gesignaleerde tekortkoming welke een schorsing tot gevolg had, blijft ook na 3 
maanden onopgelost en blijft een bedreiging vormen voor de gehanteerde 
systeemdoelstellingen.  
Consequentie: uitsluiting van deelname aan de regeling voor een periode van minimaal 3 
maanden. De CI bepaalt in de betreffende brief de duur van uitsluiting. Op moment van 
uitsluiting blijft het certificaat ingetrokken. Voorafgaand aan verzending van de brief wordt 
nogmaals telefonisch contact gezocht met de deelemer. 

 
TABEL 1 

Status Beoordeling Certificatie Maatregel 

Status 1 Maximaal drie tekort-
komingen met weging B. 

De deelnemer voldoet 
aan de voorwaarden voor 
een (voorlopige) 
certificering. 

De tekortkomingen dienen 
bij een volgende controle 
opgelost te zijn. Indien dit 
niet zo is, wordt de weging 
van betreffend voorschrift 
verzwaard. 
Indien zowel de ingangs-, 
administratieve- als fysieke 
controle is uitgevoerd 
wordt de deelnemer een 
certificaat toegekend. 

Status 2 Meer dan drie 
tekortkomingen met weging 
B of één of meerdere 
tekortkomingen met weging 
C of D. Geen herstel status 1? 

De deelnemer voldoet 
niet aan de voorwaarden 
voor een (voorlopige) 
certificering. 

De deelnemer heeft 4 
weken vanaf de eerste 
beoordeling de tijd om 
tekortkomingen te 
herstellen.  

Status 3 Éen of meerdere 
tekortkomingen met weging 
‘Schorsing’ en/of weigering 
(gedeelte) controle en/of 
weigering 
deelnemersbijdrage en/of 
controle/certificeringskosten. 
Geen herstel status 2? 

De deelnemer voldoet 
niet aan de voorwaarden 
voor een (voorlopige) 
certificering. 

De deelnemer heeft vanaf 
moment schorsing geen 
geldig (voorlopig) 
certificaat (meer). De 
schorsing wordt opgeheven 
zodra herstel van de 
tekortkomingen is 
aangetoond.  

Status 4 Geen herstel van 
tekortkomingen uit status 3. 

De deelnemer voldoet 
niet aan de voorwaarden 
voor een (voorlopige) 
certificering. Het 
(eventueel) reeds 
afgegeven certificaat 
wordt ingetrokkenen de 
deelnemer moet na 
verloop van uitsluiting 
zich opnieuw aanmelden 
voor een ingangscontrole. 

De deelnemer wordt 
uitgesloten van deelname 
aan de Erkenningsregeling 
Diertransport na 
dagtekening van de laatste 
beoordelingsbrief voor 
minimaal 3 maanden.  
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(HERSTEL)MAATREGELEN 

ARTIKEL 13 

1. Indien een deelnemer het bepaalde bij of krachtens de regeling of de overeenkomst niet of niet 

behoorlijk is nagekomen, moet de CI maatregelen opleggen aan de deelnemer zoals omschreven 

in tabel 1. De door CI te treffen maatregelen zijn opgesomd in artikel 14 van de Algemene 

voorwaarden. Vervolgens controleert de CI, indien van toepassing, of het deelnemende bedrijf de 

vereiste herstelmaatregelen heeft uitgevoerd. Bij het toepassen van maatregelen wordt rekening 

gehouden met:  

a) de aard en ernst van de geconstateerde tekortkoming(en); 

b) de frequentie (herhaling tekortkoming op hetzelfde voorschrift);  

2. Voor welke voorschriften een boete als maatregel geldt is opgenomen in het betreffende 

voorschrift (Bijlage 1 van de AV Erkenningsregeling Diertransport). Naast het betalen van de boete 

moet er ook aangetoond worden hoe overtreding van het betrokken voorschrift in de toekomst 

wordt voorkomen door bijvoorbeeld in een administratieve aanvulling een omvang analyse en 

corrigerende maatregelen te benoemen. 

3. Indien de CI bij de uitoefening van een controle constateert dat (een bedrijf van) een deelnemer 

het bepaalde bij of krachtens het regeling of de overeenkomst niet of niet behoorlijk is nagekomen 

vanwege een evidente vergissing of vanwege overmacht, wordt hiermee bij de beslissing van het 

uitgeven/verlengen van een certificaat/aanzeggen van een maatregel rekening gehouden indien:  

a) de deelnemer aantoont dat er sprake is van (een bepaalde mate van) afwezigheid van 

schuld of van overmacht;  

b) de deelnemer aantoont dat het alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de 

tekortkoming te voorkomen en te herstellen of, in geval van overmacht, alle mogelijke 

maatregelen heeft getroffen om de ontstane situatie te herstellen. Bij overmacht wordt 

geen maatregel toegepast.  

4. Indien de geldigheid van het certificaat verstrijkt in de periode die het bedrijf krijgt om 

corrigerende maatregelen te nemen, en in uitzonderlijke situaties, kan de CI voor deelnemers een 

tijdelijke verlenging van het certificaat afgeven met een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. 

De reden van afgifte van een dergelijk verlengingscertificaat dient inclusief argumenten in het 

dossier van de betreffende deelnemer te worden vastgelegd. 

TOEKENNEN CERTIFICAAT 

ARTIKEL 14 

1. Indien naar oordeel van de Certificerende Instantie, uit de ingangscontrole blijkt dat de 

(potentiële) deelnemer voldoet aan de gecontroleerde voorschriften van de Erkenningsregeling 

Diertransport en er geen bezwaar is tegen deelname, zendt de Certificerende Instantie een 

voorlopig certificaat naar de deelnemer. 

2. Een certificaat met de geldigheidduur van drie jaar wordt toegekend nadat een deelnemer zowel 

de ingangs-, administratieve her- en fysieke hercontrole heeft ondergaan. Indien naar oordeel van 

de Certificerende Instantie blijkt dat de deelnemer voldoet aan de Erkenningsregeling 

Diertransport en er geen bezwaar is tegen deelname, zendt de Certificerende Instantie een 

certificaat naar de deelnemer. 
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3. Het certificatiebesluit maakt de CI in een schriftelijke beoordelingsrapportage aan de deelnemer 

kenbaar. In deze beoordelingsrapportage wordt minimaal vermeld: 

a) de datum van controle; 

b) NVWA-registratienummer van het bedrijf; 

c) NAW-gegevens van (het bedrijf van) de deelnemer;  

d) de toegekende status;  

e) datum waarop certificaat komt te vervallen. 

4. Gelijktijdig met het versturen van de beoordelingsrapportage en het eventuele certificaat stuurt 

de CI de gegevens van het nieuwe bedrijf, de verlenging van het certificaat, de schorsing van het 

certificaat of de uitsluiting van de deelnemer door aan de beheerder van het openbare register.  

5. Na beëindiging van de uitsluiting dient het betrokken bedrijf, indien het wederom wenst te worden 

gecertificeerd in het kader van de Erkenningsregeling Diertransport, hiertoe opnieuw te worden 

aangemeld. 

CERTIFICAAT ERKENNINGSREGELING DIERTRANSPORT 

ARTIKEL 15 

1. Een certificaat wordt per deelnemer, afgegeven voor een periode van drie jaar. Deze periode gaat 

in op de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding van de uitgevoerde ingangs-, fysieke of 

administratieve hercontrole. Vervolgens dient jaarlijks een administratieve controle te zijn 

uitgevoerd, en dient de deelnemer ten minste één keer per drie jaar ook fysiek te zijn 

gecontroleerd. Gedurende de looptijd van het certificaat vinden controles en beoordelingen 

plaats, waarbij tekortkomingen leiden tot de gevolgen als bedoeld in artikel 12 en 13 van dit 

document.  

2. De CI is gehouden de volgende tekst op het certificaat te plaatsen: 

Hierbij wordt verklaard dat de deelnemer aan de Erkenningsregeling diertransport voldoet aan het 

volgens de regeling gestelde.  

Tevens is CI verplicht de volgende punten op het certificaat te vermelden: 

1. Certificaat Erkenningsregeling Diertransport 

2. NVWA-registratienummer van deelnemer 

3. een eigen kenmerk van de CI (bijvoorbeeld logo, naamvermelding);  

4. het logo van de Raad voor Accreditatie plus accreditatienummer (tenzij CI (nog) niet 

geaccrediteerd is);  

5. een certificaatnummer gegeven door de CI;  

6. de NAW gegevens van de deelnemer;  

7. de certificatiedatum. NB: Dit is de datum waarop certificatiebesluit is genomen;  

8. de termijn waarvoor het certificaat is afgegeven. 

ARTIKEL 16  

1. Het certificaat Erkenningsregeling Diertransport is uitsluitend geldig in combinatie met een 

vermelding als gecertificeerd bedrijf in het openbare register als bedoeld in artikel 4. 

SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 17 

Deze criteria worden aangehaald als: Certificatiecriteria Erkenningsregeling Diertransport. 


