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Toepassingsgebied

Productbeschrijving

GN-code

Niet-geharmoniseerde
dieren

II.

Algemeen

Land
/

Algemeen certificaat

FAVV-code

Titel van het certificaat

Totaal aantal
pagina's

EX.VTL.AA.19.01

Veterinair certificaat voor de uitvoer van nietgeharmoniseerde dieren

3 p.

Dit certificaat mag worden gebruikt voor diersoorten:
- waarvoor er geen specifiek algemeen certificaat bestaat, EN
- waarvoor er geen bilateraal certificaat onderhandeld met het land van
bestemming bestaat.
De operator moet zich ervan vergewissen dat het derde land van bestemming het
betrokken model aanvaardt voordat hij de dieren uitvoert aan de hand van dit
certificaat.

III.

Uniform voorblad

Een uniform voorblad voor het certificaat dat wordt vermeld in punt II. is beschikbaar
op de website van het FAVV.
Dit uniform voorblad moet altijd als eerste bladzijde worden toegevoegd aan het
certificaat dat wordt vermeld in punt II.
Het certificaatnummer moet worden vermeld in vak 1.2. referentienummer van het
certificaat. Bovendien moet de code links onderaan de pagina worden ingevuld en
moet het totaal aantal bladzijden rechts onderaan de pagina worden genoteerd.
Het uniform voorblad is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.
De taal van het uniform voorblad moeten worden gekozen in functie van het land van
bestemming.

IV.

Bijkomende garanties inzake dierengezondheid

In het certificaat dat wordt vermeld in punt II. wordt de mogelijkheid voorzien om
bijkomende garanties toe te voegen wat betreft dierengezondheid.
Deze bijkomende garanties moeten komen van de bevoegde autoriteiten van het land
van bestemming en de operator moet dit bewijzen door middel van een officieel
document van de betreffende bevoegde autoriteiten.
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Algemeen

Certificeringsvoorwaarden

Punt 1.24: voor de informaties die niet relevant zijn, N/A noteren.
Punt 2.1: de certificerende agent moet de identificatie controleren, en nagaan dat deze
niet verwisselbaar is (met name belangrijk voor diersoorten waarvoor een individuele
identificatie niet mogelijk is – voorbeeld: insecten, kikkers, enz.)
Punt 2.2: deze verklaring kan worden ondertekend nadat een klinisch onderzoek van
de dieren werd uitgevoerd.
Punt 2.3: dit punt schrappen indien er geen isolatie wordt vereist door het invoerende
land. Anders moet het aantal dagen van isolatie ingevuld worden. De certificerende
agent moet ook controleren of de isolatie voldoet aan de voorwaarden die beschreven
zijn in de specifieke instructie inzake quarantaine / isolatie die beschikbaar is op de
website van het FAVV (bullet-point “Algemene instructie).
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.
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