DIEREN

I.

IB.AA.17.03
April 2020

Algemeen

Toepassingsgebied

Productomschrijving
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GN-code
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/

II. Algemene certificaten
Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTL.AA.17.03

Veterinair certificaat voor uitvoer van
honden / katten

2 p.

III. Algemene voorwaarden
Exporteisen
Het hierboven vermelde certificiaat kan worden gebruikt voor de tijdelijke of
definitieve uitvoer van honden en katten naar een derde land.
Aangezien de eisen, waaraan moet worden voldaan, vastgelegd worden door
de overheid van het land van bestemming en soms strenger zijn dan wat er
vermeld is in het hierboven vermelde certificaat, moet de operator:
- zich ervan vergewissen dat de bevoegde overheid van het land van
bestemming het voorgestelde certificaat aanvaardt,
- controleren bij de overheid van het land van bestemming indien er
additionele eisen van toepassing zijn.
De eigenaar van het te exporteren dier kan zich wenden tot de ambassade van
het land van bestemming om deze informatie te verkrijgen. De erkende
dierenarts die het certificaat invult, en het FAVV die het viseert, zullen niet
verantwoordelijk gehouden kunnen worden van het niet certificeren van eisen
vereist door het land van bestemming, en dus van het blokkeren van het dier
bij de grensinspectiepost, indien de operator hen niet alle relevante informatie
heeft doorgegeven.
Indien er additionele eisen van toepassing zijn, moet de eigenaar dit kunnen
bewijzen (bijvoorbeeld aan de hand van de regelgeving van het land in kwestie,
of aan de hand van een andere document / mail afkomstig van de overheid /
ambassade van het land in kwestie).
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Anti-rabiës vaccinatie en titratie
Anti-rabiës vaccinatie is niet vereist door alle derde landen van
bestemming (ten laste van de eigenaar om dit te verifiëren bij de overheid
van het land van betsemming – zie hierboven).
- Indien de vaccinatie niet vereist is, dan kan punt 2.2 in zijn geheel
worden geschrapt. Het schrappen van punt 2.2 wordt op vraag van
de eigenaar gedaan.
- Als het echter de bedoeling is dat het dier na een tijdelijk verblijf in
een derde land opnieuw in de Europese Unie (EU) word ingevoerd /
geïntroduceerd, dan is het belangrijk te weten of een geldige antirabiësvaccinatie noodzakelijk is. Bij afwezigheid hiervan zal het dier
niet mogen terugkeren naar de EU. De eigenaar wordt verzocht hier
rekening mee te houden.
Een anti-rabiës titratie kan noodzakelijk / nuttig zijn in verschillende situaties:
- het is vereist door de overheid van het land van bestemming (ten laste
van de eigenaar om dit te verifiëren bij de overheid van het land van
betsemming – zie hierboven);
- het dier zal terug komen naar Europa na een tijdelijke verblijf in het land
van bestemming (want een anti-rabiës titratie is noodzakelijk om een
hond / kat te introduceren in de EU – zie website van de FOD
Volksgezondheid voor meer informatie).
De eigenaar zorgt ervoor dat de anti-rabiës titratie wordt uitgevoerd (met de
hulp van zijn erkende dierenarts), en legt de analyseresultaten voor bij het
certificeren.

Geldigheidsduur van het certificaat
De geldigheidsduur van het ondertekende certificaat wordt vastgelegd door de
overheid van het land van bestemming. Het is de eerste datum van
ondertekening (dus de datum van ondertekening door de erkende dierenarts)
die als referentie dient.
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om:
- te controleren welke tijdsduur wordt aanvaard door het land van
bestemming tussen het ondertekenen van het certificaat en de effectieve
uitvoer,
- zijn bezoeken bij een erkende dierenarts en bij het FAVV
dienovereenkomstig te plannen.
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IV. Certificeringsvoorwaarden
Het certificaat bestaat uit 3 delen:
- de twee eerste delen moeten worden ingevuld en ondertekend door een
erkende dierenarts (m.a.w. een dierenarts die in een veterinaire praktijk
in België werkt);
- de derde deel moet worden ingevuld en ondertekend door een officiële
dierenarts (dierenarts van het FAVV).
De eigenaar brengt zijn dier met paspoort naar de praktijk van een erkende
dierenarts, zodat deze een klinisch onderzoek van het dier kan uitvoeren, de
relevante documenten kan controleren en het certificaat kan invullen en
ondertekenen. Er moet een certificaat per dier worden ingevuld.
De eigenaar gaat het door een erkend dierenarts ingevulde veterinair certificaat
en het paspoort van het dier voorleggen aan de LCE die bevoegd is voor de
plaats van verblijf van het dier in België (zie website van het FAVV voor de
contact informatie van de LCE).
Deel 1 van het certificaat (in te vullen door de een erkende dieranarts)
Punt 1.1: de naam van de persoon die het dier uitvoert vermelden, en het adres
van verblijf in België.
Punt 1.2: niets vermelden, dit punt wordt ingevuld door het FAVV.
Punt 1.4: de naam van de LCE vermelden, die bevoegd is voor de plaats van
verblijf van het dier in België (zie website van het FAVV).
Punt 1.5: de naam van de persoon die het dier afhaalt in het land van
bestemming (kan delzelfde persoon zijn als die vermeld in punt 1.1), alsook de
adres van deze persoon in het land van bestemming.
Punt 1.8:
- De naam van het land van bestemming vermelden, minstens in het
Engels.
- Alsook de ISO-code (in 2 letters) van het land van bestemming
vermelden (kan worden gevonden op het internet).
Punt 1.9: het transportmiddel vermelden (auto, trein, vliegtuig, enz…), alsook
de identificatie van dit transportmiddel (nummerplaat, treinnummer,
vluchtnummer, enz…). De eigenaar moet de informatie aan de erkende
dierenarts verstrekken.
Punt 1.10: de datum van vertrek vermelden, m.a.w. de datum waarop het dier
het Belgisch grondgebied verlaat. De eigenaar moet de informatie aan de
erkende dierenarts verstrekken.
Punt 1.11: invullen overeenkomstig de informatie opgenomen in het paspoort
van het dier. Controleren dat de identificatie van het dier leesbaar is (tatoeage)
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of gescand kan worden (chip), en wel degelijk overeenkomt met wat er in het
paspoort vermeld is.

Deel 2 van het certificaat (in te vullen door de een erkende dieranarts)
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover het klinisch
onderzoek van het dier geen problemen heeft aangetoond.
Punt 2.2: het punt kan in zijn geheel (2.2.1 tot en met 2.2.3) worden
geschrapt wanneer het derde land van bestemming geen vaccinatie tegen
rabiës vereist.
- Het punt wordt enkel geschrapt op verzoek van de operator.
- Indien het de bedoeling is dat het dier opnieuw in de EU wordt
geïntroduceerd na een tijdelijk verblijf in een derde land, dan is het
sterk aanbevolen om zich ervan te vergewissen of de antirabiësvaccinatie nog steeds geldig is en dat de anti-rabiës titratie
aanwezig is om blokkering aan de grens van de EU bij terugkeer te
voorkomen.
Punten 2.2.1 en 2.2.2: deze verklaringen kunnen worden ingevuld op basis van
de informatie inzake de rabiës vaccinatie opgenomen in het paspoort.
Opgelet: de datum van het begin van de geldigheid is niet noodzakelijk de
datum van injectie. In geval van een primo-injectie of van een vaccinatie waarbij
de geldigheid van de vorige vaccinatie overschreden is, dan is een termijn van
21 dagen nodig vooraleer de injectie als geldig kan worden beschouwd.
Punt 2.2.3: dit punt wordt enkel ingevuld indien de operator een analyserapport
kan voorleggen waarvan de geldigheidstermijn niet overschreden is. In geval
een dergelijk document niet beschikbaar is, wordt het punt geschrapt.
- Een rabiëslichaamstoffentitratie is geldig voor zover het werd uitgevoerd
minimum een maand na een eerste geldige vaccinatie, en blijft geldig
zolang het vaccinatieprogramma nadien gevolgd wordt overeenkomstig
de bepalingen van de vaccinfabrikant.
- Een rabiëslichaamstoffentitratie moet uitgevoerd zijn in een hiervoor
erkend laboratorium: zie lijst van de erkende laboratoria op de website
van de Europese Commissie.
Punt 2.3: dit punt kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus
van België voor rabiës. Dit kan worden gecontroleerd op de website van het
FAVV.
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover het klinisch
onderzoek van het dier geen problemen heeft aangetoond.
Punt 2.5: additionele verklaringen (zoals bijvoorbeeld verklaringen inzake een
antiparasitaire behandeling toegediend aan het dier, of inzake additionele
analyses uitgevoerd voorafgaand aan de uitvoer) kunnen worden ingevuld in
dit punt.
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De eigenaar van het dier moet kunnen aantonen dat de additionele verklaring
vereist is door de overheid van het land van bestemming (zie punt III. van deze
instructie). Indien een dergelijk bewijsstuk niet kan worden voorgelegd, kan er
geen enkele additionele verklaring worden toegevoegd.

Deel 3 van het certificaat (in te vullen door het FAVV)
De dierenarts van het FAVV controleert:
- de erkenning en het adres van de dierenarts die het veterinair certificaat
ingevuld heeft en van de dierenarts die de rabiësvaccinatie heeft
uitgevoerd, via Sanitel,
- de informatie inzake de vaccinatie tegen rabiës,
- indien van toepassing, de informatie inzake de rabiëslichaamstoffentitratie.
Eens deze controle op een gunstige wijze is uitgevoerd, gaat de dierenarts van
het FAVV
- een certificaatnummer toekennen aan het exportcertificaat,
- zijn visum op het document aanbrengen door het opschrijven van
volgende vermeldingen:
o datum
o naam
o handtekening
o FAVV-stempel

Legalisatie
Sommige derde landen eisen dat het paspport gelegaliseerd wordt (m.a.w. dat
de stempel en de handtekening van de officiële dierenarts op het paspoort
wordt aangebracht). De eigenaar van de dieren vraagt dit best na bij de
ambassade van het betrokken land, en legt een bewijs voor aan de officiële
dierenarts, dat dit een officiële eis is.
Het pasppoort wordt niet beschouwd als een bijlaage aan het certificaat,
behalve indien de eigenaar kan aantonen dat dit vereist wordt door de overheid
van het land van bestemming.
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