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TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Slachtrunderen

II.

ALGEMEEN

GN-code
01022921
01022941
01022951
01022961
01022991

Land
/

ALGEMEEN CERTIFICAAT

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VLT.AA.11.03

Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een nietEU-lidstaat (fok- / gebruiksrunderen)

III.

3 blz.

UNIFORM VOORBLAD

Er is voor het onder punt II. vermelde certificaat een uniform voorblad beschikbaar op
de FAVV-website.
Dit uniform voorblad moet steeds als eerste pagina aan het onder punt II. vermelde
certificaat worden toegevoegd.
In vak 1.2. referentienummer certificaat dient het certificaatnummer te worden vermeld.
Tevens dient onderaan links de code te worden vervolledigd en onderaan rechts het
totaal aantal pagina’s te worden genoteerd.
Het uniform voorblad is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.
De taal van het uniform voorblad dient te worden gekozen in functie van het land van
bestemming.

IV.

AANVULLENDE GARANTIES INZAKE DIERGEZONDHEID

Het is mogelijk, helemaal aan het einde van het certificaat, om aanvullende garanties
inzake diergezondheid toe te voegen.
Enkel aanvullende garanties die door de bevoegde overheid van het land van
bestemming vereist zijn zullen worden toegevoegd. De operator dient te bewijzen dat
ze effectief door het land van bestemming vereist zijn, aan de hand van een officieel
document van de betrokken bevoegde overheid.
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SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Herkomst van de runderen
Dit certificaat kan worden gebruikt voor de uitvoer van runderen:
- afkomstig van België,
- afkomstig uit andere lidstaten (LS).
De herkomst vanuit andere LS is enkel mogelijk indien:
- er geen additionele verklaringen van toepassing zijn die dit beperken,
- de runderen in kwestie, bij hun aankomst in België, vergezeld zijn van een
intracommunautair certificaatmodel (2021/403) MODEL BOV-INTRA-Y) –
opgelet, dus niet het model 64/432 (2015/819) F1 Runderen.
Het intracommunautair certificaat moet door de operator worden voorgelegd.
Wordt als bedrijf van herkomst beschouwd: het laatste bedrijf waarin het rund
geregistreerd is voorafgaand aan zijn uitvoer, m.a.w. het laatste bedrijf van
verblijf vermeld op het paspoort.
- Indien de runderen vóór export worden verzameld, dan wordt het
verzamelcentrum niet als bedrijf van herkomst beschouwd.
- Indien de runderen worden uitgevoerd vanuit een handelaarsstal, dan
wordt deze niet beschouwd als bedrijf van herkomst. De handelaarsstal
moet echter aan dezelfde eisen voldoen als het bedrijf van herkomst.
Plaats van verzending van de runderen
Runderen kunnen worden uitgevoerd
- hetzij rechtstreeks vanuit een bedrijf,
- hetzij vanuit een handelaarsstal,
- hetzij vanuit een verzamelcentrum.
De regels die volgens Europese regelgeving van toepassing zijn voor
verzamelingen (maximale duur van verblijf in een verzamelcentrum bv.) blijven
van toepassing in het kader van uitvoer naar derde landen.
De regels die volgens Europese regelgeving van toepassing zijn voor
handelaarsstallen (maximale toegelaten duur van verblijf of opnemen van alle
runderen in de registers van de inrichting bv.) blijven van toepassing in het kader
van uitvoer naar derde landen.
Quarantaine / isolatie voorafgaand aan de uitvoer
Indien een quarantaine / isolatie vereist wordt door een derde land voorafgaand
aan de uitvoer, dan moet die voldoen aan de eisen opgenomen in de
instructiebundel betreffende quarantaine / isolatie gepubliceerd op de website
van het FAVV.
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De regels die gedefinieerd zijn in de Europese regelgeving betreffende
registratie van een rund in een bedrijf blijven van toepassing.
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om hier rekening mee te houden
wanneer hij zijn uitvoer plant.
Analyses
Analyses die door een Belgisch operator worden uitgevoerd in kader van uitvoer
moeten worden uitgevoerd in een laboratorium erkend door het FAVV.
Intracommunautair certificaat
Een intracommunautair certificaat moet worden afgeleverd tot aan de grens van
de Europese Unie, wanneer de reis van de runderen een transit via een andere
LS van de EU voorziet.
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om te voldoen een de eisen van
het intracommunautair certificaat.

VI.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punt 1.24: minstens de volgende informatie verschaffen
- diersoort,
- subsoort / categorie
- identificatienummer,
- geslacht,
- leeftijd.
Punt 2.1: dit punt kan worden ondertekend nadat gecontroleerd is dat
alle uitgevoerde runderen voorzien zijn van de reglementaire oormerken.
Punt 2.2: dit punt kan worden ondertekend na controle. Controleren dat
minstens één van de vermelde subpunten van toepassing is voor elk
uitgevoerde rund.
- Bedrijven van herkomst gelegen in België (en handelaarsstal indien van
toepassing):
o punt 2.2.1: controleren in Sanitel dat het bedrijf van herkomst wel
degelijk beschikt over een vrije status voor brucellose (statuut B41);
o punt 2.2.2: te bevestigen (voor de mannelijke dieren) op basis van
het klinisch onderzoek van de dieren dat al moet worden uitgevoerd
in kader van punt 2.7;
o punt 2.2.3:
 de operator legt de analyserapporten voor,
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zie punt I.24 van het certificaat voor de leeftijd van de
runderen.
Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: het intracommunautair
certificaat dat de runderen vergezelt bij hun verplaatsing naar België biedt
de nodige garanties.


-

Punt 2.3: dit punt kan worden ondertekend na controle.
- Bedrijven van herkomst gelegen in België (en handelaarsstal indien van
toepassing):
o punt 2.3.1: controleren in Sanitel dat het bedrijf van herkomst wel
degelijk beschikt over een vrije status voor tuberculose (statuut T31);
o punt 2.3.2: de operator legt de analyserapporten voor.
- Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: het intracommunautair
certificaat dat de runderen vergezelt bij hun verplaatsing naar België biedt
de nodige garanties.
Punt 2.4: dit punt kan worden ondertekend na controle.
- Bedrijven van herkomst gelegen in België (en handelaarsstal indien van
toepassing):
o De dierziektestatus van België controleren op de website van het
FAVV.
o Indien het laatste geval meer dat 30 dagen geleden plaatsvond, dan
is het punt gedekt.
o Indien het laatste geval minder dan 30 dagen geleden plaatsvond:
controleren dat het geval niet werd vastgesteld in het bedrijf van
herkomst
 op de website van het FAVV, OF
 op de website van de OIE
• Belgium selecteren in de kolom “Country/territory”,
• Rabies virus (Inf. with) selecteren in de kolom
“Disease”,
• een periode die de laatste 30 dagen dekt selecteren in
kolom “Report date”,
• de rapporten van de eventuele notificaties die worden
weergegeven raadplegen (door te klikken op het oog
uiterst rechts in de notificatielijnen) en het tabblad
Outbreaks uitbreiden in deze rapporten.
- Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: het intracommunautair
certificaat dat de runderen vergezelt bij hun verplaatsing naar België biedt
de nodige garanties.
Punt 2.5: dit punt kan worden ondertekend na controle.
- Bedrijven van herkomst gelegen in België (en handelaarsstal indien van
toepassing):
o De dierziektestatus van België controleren op de website van het
FAVV.
o Indien het laatste geval meer dat 15 dagen geleden plaatsvond, dan
is het punt gedekt.
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o Indien het laatste geval minder dan 15 dagen geleden plaatsvond:
controleren dat het geval niet werd vastgesteld in het bedrijf van
herkomst op de website van de OIE
 Belgium selecteren in de kolom “Country/territory”,
 Anthrax selecteren in de kolom “Disease”,
 een periode die de laatste 30 dagen dekt selecteren in kolom
“Report date”,
 de rapporten van de eventuele notificaties die worden
weergegeven raadplegen (door te klikken op het oog uiterst
rechts in de notificatielijnen) en het tabblad Outbreaks
uitbreiden in deze rapporten.
Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: het intracommunautair
certificaat dat de runderen vergezelt bij hun verplaatsing naar België biedt
de nodige garanties.

Punt 2.6: dit punt kan worden ondertekend na controle.
- Bedrijven van herkomst gelegen in België (en handelaarsstal indien van
toepassing): controleren in Sanitel dat het bedrijf van herkomst wel
degelijk beschikt over een vrije status voor blauwtong (BT) sinds
minstens 30 dagen.
- Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: : het
intracommunautair certificaat dat de runderen vergezelt bij hun
verplaatsing naar België biedt de nodige garanties.
Punt 2.7: dit punt kan worden ondertekend voor zover het klinisch onderzoek
van de dieren op moment van certificering gunstig is.
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