Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN

Binnenbrengen vanuit een
derde land

Binnenbrengen vanuit een
andere lidstaat

Niet-commercieel binnenbrengen
van ≤ 5 honden, katten en/of
fretten

Commercieel binnenbrengen van een /
meerdere dieren of niet commercieel
binnenbrengen van > 5 dieren

1.

Door eigenaar vergezeld dier

Geïdentificeerd dier2.

Niet-commercieel
binnenbrengen van ≤ 5
dieren
Binnenbrengen vanuit een derde land met gunstige
rabiësstatus en van hetzelfde geografische geheel als de
Gemeenschap8.
Dezelfde voorschriften als voor niet-commercieel
binnenbrengen <5 stuks vanuit een andere LS

Van een Europees paspoort
vergezeld dier3.

Geïdentificeerd dier2.

Van een Europees paspoort
vergezeld dier3.

Identificatie

Klinisch
onderzoek5.

Identificatie

4.

Geldige rabiësvaccinatie

Geldige rabiësvaccinatie4.

Binnenbrengen vanuit een ander derde land met
gunstige rabiësstatus9.

Van een gezondheidscertificaat
vergezeld dier11.
Geldige
rabiësvaccinatie4.
Als het dier rechtstreeks vanuit het derde
land komt : documenten-en
overeenstemmingscontrole in het punt van
binnenkomst12.

Geïdentificeerd dier10.
Van een gezondheidscertificaat
vergezeld dier11.

Voor commercieel binnenbrengen
– TRACES7.

Alleen toegestaan vanuit de
derde landen vermeld in
bijlage II van VO 577/2013,
bijlage I van Beslissing 2004/
211/EG en van bijlage II, deel I,
van VO 206/201414..
Geïdentificeerd dier10.

Geïdentificeerd dier10.

Binnenbrengen vanuit een ander derde land

Van een gezondheidscertificaat
vergezeld dier6.

Commercieel binnenbrengen van
een/meerdere dieren of nietcommercieel binnenbrengen van
>5 dieren

Geldige
rabiësvaccinatie4.
Titratie van
neutraliserende
antilichamen13.
Als het dier rechtstreeks vanuit het derde
land aankomt : documenten- en
overeenstemmingscontrole in het punt van
binnenkomst12.

Door en
gezondheidscertificaat
vergezeld dier15.
Klinisch
onderzoek5.
Geldige
rabiësvaccinatie4.
Titratie van
neutraliserende
antilichamen13.
Als het dier rechtstreeks vanuit
het derde land in BE aankomt
: overeenstemmings- en
documentencontrole in een
GIP16.

1.

Eigenaar :
In het paspoort vermeld persoon. De eigenaar kan aan een natuurlijk persoon vragen
om tijdens het verkeer de verantwoordelijkheid voor het dier om te nemen voor zijn
rekening. In dit geval moet er een verklaring worden ingevuld die het dier vergezeld.
2.

Geïdentificeerd dier (afkomstig uit een lidstaat):
Identificatie met transponder (of leesbare tatoeage als die voor 3/07/2011 werd
aangebracht). De transponder moet conform zijn aan de ISO 11784 norm en moet
werken volgens de HDX- of de FDX-B-technologie. De transponder moet kunnen
worden gelezen met een leestoestel dat conform is aan de ISO 11785 norm.
3.

Europees paspoort:
Paspoort dat beantwoordt aanhet model van de Verordening 557/2013.
4.

Geldige vaccinatie tegen rabiës :
→ toegestaan vaccin (cf. voorschriften van bijlage II bij VO 576/2013) ;
→ vaccinatie gebeurde na de identificatie ;
→ vaccinatie ten vroegste vanaf de leeftijd van 12 weken;
→ niet eerder geldig dan 21 dagen na het einde van door de fabrikant geëist
vaccinatieprotocol voor de primovaccinatie in het land van oorsprong ;
→ onmiddellijk geldig in geval van herhalingsvaccinatie mits de geldigheidsduur van
de vorige vaccinatie niet is verstreken ;
→ de geldigheidsduur van de vaccinatie is die welke in de bijsluiter is vermeld door
de producent van het vaccin met een toelating voor het in de handel brengen in de
lidstaat waar het vaccin werd toegediend. Die geldigheidsperiode moet door de
dierenarts die de vaccinatie heeft uitgevoerd worden vermeld in deel V van het
paspoort / in het betreffende deel van het dierengezondheidscertificaat dat het dier
vergezelt.
5.

Verplicht klinisch onderzoek :
Klinisch onderzoek dat achtenveertig uur voor de verzending werd uitgevoerd door
een bevoegd dierenarts en waaruit bleek dat de dieren in goede gezondheid
verkeren en geschikt zijn om te worden vervoerd naar de bestemming (in deel Xvan
het paspoort of het betreffende deel van het certificaat).
6.

Gezondheidscertificaat voor intracommunautair commercieel(of nietcommercieel verkeer van > 5 dieren) :
Gezondheidscertificaat dat overeenstemt met het model dat voorkomt in de Richtlijn
92/65en is afgegeven door een officieel dierenarts van de lidstaat van verzending.
7.

Traces
De officiële dierenarts van de lidstaat van verzending stelt de bevoegde autoriteiten
van de bestemming in kennis via het TRACES-netwerk.
8.

Derde landen met gunstige rabiësstatus en van hetzelfde geografische
geheel als de Gemeenschap = landen van bijlage II,
deel 1 bij
Verordening 557/2013:
Andorra, Zwitserland, Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San
Marino en Vaticaanstad.

9.

Andere derde landen met gunstige rabiësstatus = landen van bijlage II,
deel 2 bij Verordening 557/2013:
Ascension, Verenigde Arabische Emiraten, Antigua en Barbuda, Nederlandse
Antillen, Argentinië, Australië, Aruba, Bosnië en Herzegovina, Barbados, Bahrein,
Bermuda, Belarus, Canada, Chili, Fiji, Falklandeilanden, Hongkong, Jamaica, Japan,
Saint Kitts en Nevis, Caymaneilanden, Saint Lucia, Montserrat, Mauritius, Mexico,
Maleisië, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland,
Frans Polynesië, Saint-Pierre en
Miquelon, Russische Federatie, Singapore, Sint-Helena, Trinidad en Tobago,
Taiwan, Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van de Amerikaanse Samoaeilanden, Guam, Noordelijke Marianen, Porto Rico en de Amerikaanse
Maagdeneilanden), Saint Vincent en de Grenadines, Britse Maagdeneilanden,
Vanuatu, Wallis en Futuna en Mayotte.
10.

Geïdentificeerd dier (afkomstig uit een derde land)
Identificatie met transponder. De transponder moet voldoen aan de ISO 11784 norm
en werken volgens de HDX- of de FDX-B-technologie. De transponder moet kunnen
worden gelezen met een leestoestel dat voldoet aan de ISO 11785 norm.
11.

Gezondheidscertificaat voor het niet-commercieel binnenbrengen van ≤
5 dieren uit derde landen :

Gezondheidscertificaat dat overeenstemt met het model dat voorkomt in bijlage IV
van Verordening 557/2013 en is afgegeven door een officieel dierenarts van het land
van verzending (of, bij opnieuw binnenbrengen, een Europees paspoort).
12.

Punt van binnenkomst voor levende dieren in België :
Als de dieren rechtstreeks vanuit het derde land in België aankomen moeten zij een
documenten- en overeenstemmingscontrole ondergaan in het officiële punt van
binnenkomst voor reizigers (luchthaven van Brussel, Luik, Charleroi of Oostende).
13.

Titratie van rabiës neutraliserende antilichamen:
Titratie door een door de Europese Unie erkend laboratorium (zie
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm), uitgevoerd op een
monster dat ten minste dertig dagen na de vaccinatie en ten minste drie maand voor
het verkeer werd genomen door een bevoegd dierenarts. Die titratie moet ten minste
gelijk zijn aan 0,5 IE/ml. Het analyseverslag met het resultaat moet kunnen worden
overgelegd.
Als de titratie in België gebeurt voordat de dieren België verlaten (reis naar een land
buiten de Europese Unie) moet dat onderzoek worden uitgevoerd in het
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV, Instituut Louis Pasteur). Het
resultaat van meer dan 0.5 IE/ml blijft gedurende de hele levensduur van het dier
geldig mits de geldigheid van de rabiësvaccinatie niet wordt onderbroken
(herhalingsinentingen uitgevoerd tijdens de geldigheidsduur van de voorgaande
inenting).

14.

Lijst van derde landen die door de Europese Unie als voldoende
betrouwbaar worden beschouwd wat de veterinaire diensten betreft
inzake de bestrijding van rabiës (bijlage II, bij Verordening 577/2013,
bijlage 1 van de beslissing 2004/211/EU en bijlage II, afdeling 1, bij
Verordening 206/2010):
Andorra, Zwitserland, Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San
Marino en Vaticaanstad; Ascension, Verenigde Arabische Emiraten, Antigua en
Barbuda, Nederlandse Antillen, Argentinië, Australië, Aruba, Bosnië en Herzegovina,
Barbados, Bahrein, Bermuda, Belarus, Canada, Chili, Fiji, Falklandeilanden,
Hongkong, Jamaica, Saint-Kitts en Nevis, Caymaneilanden, Saint Lucia, Montserrat,
Mauritius, Mexico, Maleisië, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland, Frans Polynesië,
Saint-Pierre en Miquelon, Russische Federatie, Singapore, Sint-Helena, Trinidad en
Tobago, Taiwan, Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van de Amerikaanse
Samoa-eilanden, Guam, Noordelijke Marianen, Porto Rico en de Amerikaanse
Maagdeneilanden), Saint Vincent en Grenadines, Britse Maagdeneilanden, Vanuatu,
Wallis en Futuna en Mayotte; Albanië, Brazilië, Botswana, Belize, China, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Algerije, Ethiopië, Falklandeilanden, Groenland, Guatemala,
Honduras, Israël, India, Kenia, Marokko, Montenegro, Madagascar, vroegere
Republiek Joegoslavië en Macedonië, Namibië, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Servië, El Salvador, Swaziland, Thailand, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Uruguay, ZuidAfrika, Zimbabwe.
15.

Gezondheidscertificaat voor het commercieel of niet-commercieel
binnenbrengen van > 5 dieren vanuit derde landen:
Gezondheidscertificaat dat overeenstemt met het model dat voorkomt in bijlage I bij
Besluit 2013/519 en is afgegeven door een officieel dierenarts van het land van
verzending. De geldigheid van het certificaat bedraagt 10 dagen vanaf de dag van
afgifte ervan.
16.

Belgische grensinspectiepost:
Als de dieren rechtstreeks vanuit het derde land in België aankomen moeten zij een
documenten- en overeenstemmingscontrole ondergaan in een veterinaire
grensinspectiepost (luchthaven van Brussel of Luik) die een werkdag vooraf in kennis
moet worden gesteld.
Er wordt een gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GVDB)
afgegeven op basis van de identiteitscontrole en de controle van het hierboven
vermelde certificaat door de officiële dierenarts van de grensinspectiepost. Die moet
de bevoegde autoriteiten van de plaats van bestemming van het verkeer in kennis
stellen via het TRACES-systeem. Het GVDB en het gezondheidscertificaat moeten
de dieren tot op de bestemming vergezellen.

