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III. SPECIFIEKE VOORWAARDEN
Lijst van de duiven bestemd voor export
De operator moet een lijst in de vorm van een tabel opmaken van alle duiven
die hij wenst te exporteren, op basis van het volgende model:
Adres van het bedrijf van verblijf gedurende Identificatie van de duif (duiven)
de 5 maanden voorafgaand aan de (2)
quarantaine (1)

(1)

Indien de duif (duiven) in verschillende bedrijven heeft (hebben) verbleven
gedurende de 5 maanden voorafgaand aan de quarantaine, dan moet het
adres van deze verschillende bedrijven vermeld worden.
(2) De identificatie bestaat uit het volledige ringnummer, inclusief de kenletters
van het land (voor additionele info inzake deze kenletters: zie
http://www.kbdb.be/images/Verdwaald/Kenletters_ringen.pdf).
Voor elk bedrijf vermeld in de lijst moet de operator beschikken over een
verklaring van de verantwoordelijke van dit bedrijf, die opgesteld is op basis van
het model n°1 in punt V. van deze instructie.
Deze lijst wordt gebruikt bij controle van de quarantaine, bij het eventuele
verkrijgen van een pre-certificaat van de bevoegde overheid van andere
lidstaten, en bij certificeringscontrole.
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Isolatie voorafgaand aan de uitvoer
Een isolatie van minstens 30 dagen moet worden toegepast.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor wat betreft de isolatie.
- De isolatieruimte moet op voorhand door de PCE worden goedgekeurd.
- Elke isolatie van duiven moet op voorhand schriftelijk aan de PCE worden
gemeld.
Deze aanvraag tot goedkeuring en de melding moeten tijdig bij de PCE aangevraagd
of ernaar verstuurd worden, aan de hand van het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag,
dat op de website van het FAVV gepubliceerd is (http://www.favvafsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
→
“Aanvraag
goedkeuring
quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in
quarantaine / isolatie”).
De isolatieruimte moet aan de algemene voorwaarden voldoen die beschreven zijn in
de instructie inzake quarantaine/isolatie die op de website van het FAVV gepubliceerd
is (zie link hierboven).
Bij elke melding van een isolatie dient het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag vergezeld
te zijn van de lijst vermeld in het punt hierboven.
Elke isolatie kan op elk moment onderworpen zijn aan een steekproefsgewijze controle
van het FAVV, die tot doel heeft na te gaan of er aan de isolatie-eisen wordt voldaan.

Sanitair statuut van de bedrijven van oorsprong
De bedrijven van oorsprong van de uitgevoerde dieren moeten sinds drie jaar
vrij zijn van de ziekte van Newcastle, van psittacose-ornithose, van aviaire
tuberculose, van vogelcholera, van aviaire tyfose, van aviaire mycoplasmose
en van vogelpokken.
Onder bedrijf van oorsprong wordt het bedrijf (de bedrijven) verstaan waar
de duiven verbleven hebben gedurende de 5 maanden voorafgaand aan de
quarantaine met het oog op export.
-

Voor bedrijven gelegen in België

De operator die duiven naar China wenst te exporteren moet beschikken over
een verklaring van de dierenarts verantwoordelijk voor het opvolgen van het
bedrijf van oorsprong. Deze verklaring moet worden opgesteld op basis van
het model n°2 in punt V. van deze instructie.
-

Voor bedrijven gelegen in een andere lidstaat

De operator die duiven naar China wenst te exporteren moet beschikken over
een verklaring van de bevoegde overheid van de betrokken lidstaat.
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Hiervoor neemt hij contact met zijn PCE: hij maakt de hoger vermelde lijst
over en vraagt de nodige acties te ondernemen om de verklaring van de
bevoegde overheid van de betrokken lidstaat te verkrijgen.
De PCE stuurt de vraag door naar het Hoofdbestuur die zal zorgen voor de
verdere afhandeling ervan door de bevoegde overheid van de betrokken
lidstaat. De verklaring van de bevoegde overheid van de betrokken lidstaat
moet worden opgesteld op basis van het model n°3 in punt V. van deze
instructie.
Zodra het FAVV de verklaring ontvangt, maakt ze die over aan de operator.
Het FAVV kan niet verantwoordelijk gehouden worden
voor
antwoordtermijnen van de bevoegde overheid van het betrokken lidstaat.

Sterfte tijdens transport
De karkassen van duiven die tijdens het transport naar China sterven, moeten aan
de bevoegde Chinese dienst (animal and plant quarantine services) voor onderzoek
worden overgemaakt.
Terugkeer van door China geweigerde duiven kan niet toegelaten worden omdat de
Europese regelgeving een wederinvoer niet voorziet en de invoer van vogels uit China
niet is toegelaten overeenkomstig verordening 139/2013.

IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN
Punt 6: de naam, het adres en het VEN- of CP-nummer van het bedrijf waar de duiven
geïsoleerd worden en van waaruit ze naar China vertrekken moeten worden vermeld.
Punt 8.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De documenten
die moeten worden gecontroleerd zijn de volgende:
- de lijst die de bedrijven van oorsprong van de duiven vermeldt, alsook de
identificatie van deze duiven;
- de verklaringen van de verantwoordelijke van deze bedrijven van
oorsprong, die opgesteld zijn op basis van het model n° 1 in punt V. van
deze instructie;
- de verklaring(en) van de erkende dierenarts(en) die verantwoordelijk is
(zijn) voor het opvolgen van het bedrijf (de bedrijven) van oorsprong
gelegen in België, opgesteld op basis van het model n° 2 in punt V. van
deze instructie;
- de verklaring(en) van de bevoegde overheid van de betrokken lidstaat
(lidstaten) voor de bedrijven van oorsprong gelegen buiten België,
opgesteld op basis van het model n° 3 in punt V. van deze instructie.
Punt 8.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle.
- Er wordt aan de isolatievoorwaarden (duur, melding, goedkeuring van de
isolatieruimte, enz…) vermeld in deze instructie voldaan.
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De bemonstering van de duiven zoals vermeld onder dit punt van het certificaat
dient te gebeuren door een erkende dierenarts. Op de analyseaanvraag dienen
de volledige ringnummers inclusief de kenletters van het land, van de
bemonsterde duiven vermeld te worden evenals op de resultaten van de
analyses. De analyses dienen te gebeuren overeenkomstig de OIEvoorschriften en zoals uitgevoerd door het CODA (te verstaan PCR voor AI,
NCD en psittacose-ornithose). In het geval van een niet-conform resultaat kan
de export van de geïsoleerde duiven niet plaatsvinden.

Punt 8.3.3.: in het geval van een niet-conform resultaat voor psittacose-ornitose kan
er éénmalig een verlening van 14 dagen van de isolatieperiode plaatsvinden.
Voor de start van de verlenging dient de duif met het niet-conforme resultaat samen
met alle overige duiven van hetzelfde bedrijf van oorsprong verwijderd te worden uit
de groep van geïsoleerde duiven. Tijdens deze verlenging dienen de analyses voor
psittacose-ornitose opnieuw te gebeuren. Bij conforme resultaten kan de export
doorgaan. Bij niet-conforme resultaten kan de export van de geïsoleerde duiven dus
niet plaatsvinden.

V. VOORBEELDVERKLARINGEN
Voorbeeldverklaring n°1 – af te leveren door de verantwoordelijke van de bedrijven van
oorsprong
Ik, ondergetekende, …………………… (naam en voornaam vermelden),
sanitaire
verantwoordelijke
voor
het
bedrijf
gelegen
te…………………………………… (adres vermelden), verklaar op eer dat de
duiven geïdentificeerd met de ringen …………………………………………..
(identificatie van de duiven vermelden m.a.w. de volledige ringnummer
inclusief de kenletters van het land), op mijn bedrijf hebben verbleven van
…………………. tot ………………. (data vermelden).
Datum:
Handtekening van de verantwoordelijke:

Voorbeeldverklaring n°2 – af te leveren door de erkende dierenarts van het bedrijf van
oorsprong gelegen in België

Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), erkende dierenarts
werkende onder ordenummer ............................... (ordenummer vermelden),
dierenarts van het bedrijf.............................................. (VEN- of CP-nummer of adres
vermelden), verklaar dat het bovenstaande bedrijf gedurende de afgelopen drie jaar
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vrij is van Newcastle disease, van psittacose-ornitose, aviaire tuberculose,
vogelcholera, fowl typhoid, aviaire mycoplasmose en vogelpokken.
Datum:
Handtekening van de dierenarts:

Voorbeeldverklaring n°3 – af te leveren door de bevoegde overheid van de lidstaat van
de bedrijven van oorsprong gelegen buiten België
De bevoegde overheid van ………………………. (lidstaat vermelden) verklaart
dat:
- het bedrijf gelegen te…………………………. (adres vermelden), dat
onder de verantwoordelijkheid van …………………………….. (naam en
voornaam van de sanitaire verantwoordelijke van het bedrijf
vermelden) staat, een toelating heeft van de bevoegde overheid om
duiven te houden;
- dit bedrijf sinds 3 jaar vrij is van de ziekte van Newcastle, van
psittacose-ornitose, aviaire tuberculose, vogelcholera, fowl typhoid,
aviaire mycoplasmose en vogelpokken.
Datum:
Handtekening:
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