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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Paarden 0101 Australië 
 
 
 
II. Verklaring 
 
FAVV-code  Titel van de verklaring   
   
EX.VTL.AU.01.01_Additional 
certification 
 

Additionele certificatie voor paarden 
bestemd voor uitvoer naar Australië 

3 p.

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
De additionele certificatie voor paarden bestemd voor uitvoer naar Australië 
dient afgeleverd te worden voor paarden die in België verbleven hebben tijdens 
de 60 dagen voorafgaand aan hun uitvoer naar Australië, wanneer deze uitvoer 
plaatsvindt vanuit een ander land goedgekeurd door de Australische overheid. 
Deze additionele certificatie kan enkel afgeleverd worden op het moment dat 
het paard/de paarden in België verblijft/verblijven. 
 
Uitvoer vanuit België 
 
België is door Australië goedgekeurd voor de uitvoer van paarden maar directe 
uitvoer van paarden vanuit België naar Australië is niet mogelijk omwille van 
de volgende redenen: 

 geen bilateraal certificaat beschikbaar, 
 geen door Australië goedgekeurde quarantainefaciliteiten aanwezig in 

België. 
 
 
Uitvoer vanuit andere landen goedgekeurd door de Australische overheid 
 
De volgende landen zijn eveneens goedgekeurd door Australië voor de uitvoer 
van paarden: Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Ierland, Spanje, Zweden, 
Groot-Brittannië, Zwitserland, IJsland, de Verenigde Staten, Canada, Hong 
Kong, Japan, Macau, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Caledonië, Singapore en de 
Verenigde Arabische Emiraten. 
 
Uitvoer van paarden naar Australië is enkel mogelijk indien ze in België en/of 
een of meerdere van bovenstaande landen verbleven hebben gedurende de 60 
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dagen voorafgaand aan hun uitvoer, en voor zover het exporterende land over 
door Australië goedgekeurde quarantainefaciliteiten beschikt. 
Voor het eventuele verblijf in België gedurende de 60 dagen voorafgaand aan 
de uitvoer vanuit een van deze landen moet er een verklaring worden 
afgeleverd door een Belgische officiële dierenarts.  
 
De landen die beschikken over quarantainefaciliteiten goedgekeurd door 
Australië zijn de volgende:  
 

 Racepaarden in training: 
Frankrijk 
Hong Kong 
Ierland 
Japan 
Singapore 
Verenigde Arabische Emiraten 
Verenigd Koninkrijk 

 
 ‘Shuttle’ hengsten (voor het dekseizoen): 

Ierland 
Japan 
Verenigd Koninkrijk 
Verenigde Staten van Amerika 

 
 Algemene paarden import: 

Duitsland 
Japan 
Singapore 
Verenigde Arabische Emiraten 
Verenigd Koninkrijk 
Verenigde Staten van Amerika 

 
Deze landenlijst is onderhevig aan wijzigen door de Australische bevoegde 
overheid. De geactualiseerde lijst kan geraadpleegd worden tijdens het 
applicatieproces voor het bekomen van de import permit op de website van de 
Australische bevoegde overheid. Meer informatie te raadplegen via het 
Australische BICON-systeem en de website van de bevoegde Australische 
overheid: http://www.agriculture.gov.au/import/goods/live-animals/importing-live-
horses  
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden  
 
 
De status van België voor wat betreft aangifteplichtige dierziekten kan worden 
geraadpleegd op de website van het FAVV. 
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Punt 1: de informatie in dit punt moet overeenkomen met de informatie zoals 
vermeld in het paspoort van het paard. Het paspoort kan voorgelegd worden 
ter controle. 
 
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ingevuld op basis van informatie 
verstrekt door de eigenaar van het paard en op basis van de verklaring van de 
erkende dierenarts die het paard onder zijn toezicht heeft gehad gedurende zijn 
verblijf in België (zie voorbeeldverklaring nr°1 in punt V. van deze instructie). 
 
Punt 2.2.1: dit punt kan ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van België voor wat betreft kwade droes gedurende de 3 jaar 
voorafgaand aan de periode van verblijf van het paard.  
 
Punt 2.2.2: dit punt kan ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van België voor wat betreft paardenpest, dourine en 
Venezolaanse paardenencefalomyelitis gedurende de 2 jaar voorafgaand aan 
de periode van verblijf van het paard en controle van het paspoort van het 
paard en/of een verklaring van de eigenaar van het paard dat er geen vaccinatie 
tegen paardenpest en Venezolaanse paardenencefalomyelitis werd uitgevoerd 
gedurende het verblijf van het paard in België (zie voorbeeldverklaring nr°2 in 
punt V. van deze instructie). 
 
Punt 2.2.3: dit punt kan ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van België voor wat betreft Oosterse en Westerse 
paardenencefalomyelitis en vesiculaire stomatitis gedurende de 2 jaar 
voorafgaand aan de periode van verblijf van het paard. 
 
Punt 2.2.4: dit punt kan ondertekend worden  

 na controle van de dierziektestatus van België voor wat betreft Japanse 
encefalitis gedurende de 12 laatste maanden voorafgaand aan de 
periode van verblijf van het paard 
EN 

 op basis van de afwezigheid in België van de parasieten die 
schroefwormvliegmyiasis en surra veroorzaken. 

 
Punt 2.2.5: dit punt kan ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van België (en indien nodig van de verblijfplaats(en) van het 
paard gedurende zijn verblijf in België) voor wat betreft hondsdolheid 
gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan de periode van verblijf van 
het paard. 
 
Punt 2.2.6: dit punt kan worden ondertekend op basis van de verklaring van de 
erkende dierenarts die het paard onder zijn toezicht heeft gehad gedurende zijn 
verblijf in België (zie voorbeeldverklaring nr°1 in punt V. van deze instructie). 
 
Punt 2.2.7: dit punt kan ondertekend worden  

 na controle van de dierziektestatus van België (en indien nodig van de 
verblijfplaats(en) van het paard gedurende zijn verblijf in België) voor 
wat betreft epizoötische lymfangitis en equine infectieuze anemie 
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gedurende de 60 laatste dagen voorafgaand aan de periode van verblijf 
van het paard,  
EN 

 op basis van de verklaring van de erkende dierenarts die het paard onder 
zijn toezicht heeft gehad gedurende zijn verblijf in België voor wat betreft 
besmettelijke equine metritis (CEM), equine piroplamsose en de ziekte 
van Lyme (zie voorbeeldverklaring nr°1 in punt V. van deze instructie). 

 
Punt 2.2.8: dit punt kan ondertekend worden  

 na controle van de dierziektestatus van België (en indien nodig van de 
verblijfplaats(en) van het paard gedurende zijn verblijf in België) voor 
wat betreft Anthrax gedurende de 30 laatste dagen voorafgaand aan de 
periode van verblijf van het paard,  
EN 

 op basis van de verklaring van de erkende dierenarts die het paard onder 
zijn toezicht heeft gehad gedurende zijn verblijf in België voor wat betreft 
paardenherpesvirus type 1, paardeninfluenza en equine virale arteritis 
(zie voorbeeldverklaring nr°1 in punt V. van deze instructie). 

 
Punt 2.2.9: dit punt kan ondertekend worden op basis van een verklaring van 
de eigenaar van het paard (zie voorbeeldverklaring nr°2 in punt V. van deze 
instructie). Dit punt is niet van toepassing voor ezels, muilezels, ruinen en 
ongespeende veulens jonger dan 6 maanden. 
Opmerking: Wanneer een paard niet aan deze voorwaarde voldoet of wanneer 
bekend is dat het geïnfecteerd is met Taylorella equigenitalis, kan invoer van 
het paard alsnog toegestaan worden indien geautoriseerd door de Australische 
directeur van bioveiligheid of diens afgevaardigde. De exporteur dient in dit 
geval het Australian Department of Agriculture and Water Resources te 
contacteren om de details te bepalen en extra informatie te verstrekken. Het 
ADAWR kan extra testen eisen en kan al dan niet voor het paard een variatie in 
de invoervoorwaarden toestaan. In dit geval kan dit punt ondertekend worden 
indien de exporteur het nodige bewijs voorlegt.  
 
Punten 2.2.10 en 2.2.11: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van 
de verklaring van de erkende dierenarts die het paard onder zijn toezicht heeft 
gehad gedurende zijn verblijf in België (zie voorbeeldverklaring nr°1 in punt V. 
van deze instructie). 
 
 
 
V. Voorbeeldverklaringen 
 
Voorbeeldverklaring nr°1, af te leveren door de erkende dierenarts die het paard 
onder zijn toezicht heeft gehad gedurende zijn verblijf in België 
 
 
Ik ondergetekende, ............................ (naam vermelden), erkende dierenarts 
werkende onder ordenummer ......................... (ordenummer vermelden), verklaar 
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dat het paard ............................. (naam van het paard vermelden) met identificatie 
............................. (identificatie van het paard vermelden) onder mijn toezicht heeft 
gestaan van ................................ tot ............................ (data vermelden(1)). 
 
Gedurende deze periode heeft het bovenvermelde paard in bedrijven 
verbleven, waar zich voor wat betreft de volgende ziekten geen klinisch, 
epidemiologisch of ander bewijs heeft voorgedaan gedurende de duur van het 
verblijf, noch gedurende de voorafgaande periode vermeld hieronder: 

 ziekte van Borna, gedurende de 90 dagen voorafgaand aan het verblijf, 
 besmettelijke equine metritis (CEM), gedurende de 60 dagen 

voorafgaand aan het verblijf, 
 equine piroplasmose, gedurende de 60 dagen voorafgaand aan het 

verblijf, 
 ziekte van Lyme, gedurende de 60 dagen voorafgaand aan het verblijf, 
 paardenherpesvirus type 1 (abortieve en neurologische stammen), 

gedurende de 30 dagen voorafgaand aan het verblijf, 
 paardeninfluenza, gedurende de 30 dagen voorafgaand aan het verblijf, 
 equine virale arteritis, gedurende de 30 dagen voorafgaand aan het 

verblijf. 
 
Gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de pre-export quarantaine voor 
export naar Australië, werd het bovenvermelde paard tijdens zijn verblijf in 
België: 

 niet behandeld met imidocarb of met een ander agens actief tegen 
Babesia caballi of Theilaria equi, 

 niet positief bevonden in gelijk welke test voor equine piroplasmose. 
 
Datum: 
 
Handtekening en stempel van de erkende dierenarts: 
 
(1) de data moeten inbegrepen zijn in de periode van 60 dagen voorafgaand aan de datum 
waarop het paard naar Australië geëxporteerd wordt. 
 
 
 
Voorbeeldverklaring nr°2, af te leveren door de eigenaar van het naar Australië te 
exporteren paard. 
(De verklaring m.b.t. Taylorella equigenitalis is niet van toepassing voor ezels, 
muilezels, ruinen en ongespeende veulens jonger dan 6 maanden.) 
 
 
 

Ik ondergetekende, .............................. (naam vermelden), eigenaar van het 
paard ....................... (naam van het paard vermelden) met identificatie 
......................... (identificatie van het paard vermelden), verklaar dat het 
bovenvermelde paard gedurende de periode van…………….tot…….……. in 
België verbleef en dat het niet gevaccineerd werd tegen paardenpest en 
Venezolaanse paardenencefalomyelitis gedurende zijn verblijf in België en 
nooit gedekt werd door of geïnsemineerd werd met sperma van een paard 
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waarvan bekend was dat het op het moment van de dekking of van de 
spermawinning besmet was met Taylorella equigenitalis. 
 

Datum en handtekening: 
 


