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/

ALGEMEEN CERTIFICAAT

FAVV-code

Titel van het certificaat

EX.VTL.AA.18.01

Veterinair certificaat voor de uitvoer van
vogels, andere dan pluimvee

III.

2p.

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 DIERGEZONDHEID

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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CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Het certificaat is van toepassing voor vogels, met uitzondering van pluimvee
zoals gedefinieerd in het KB van 17/06/2013, en mag dus voor "sierpluimvee"
gebruikt worden.
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend indien het klinisch
onderzoek van de dieren door de certificerende agent gunstig was.
Punt 2.2: in de inrichting van waaruit de dieren uitgevoerd worden, mag
geen uitbraak van aviaire influenza (hoog pathogeen – HPAI of laag
pathogeen – LPAI) hebben plaatsgevonden in de 30 dagen voorafgaand
aan de uitvoer.
- De dierziektestatus van België inzake aviaire influenza (HPAI en
LPAI) controleren op de website van het FAVV. Indien België vrij is,
is het punt gedekt.
- Indien België niet vrij is, de webpagina aangaande aviaire influenza
raadplegen op de website van het FAVV, om te controleren dat de
inrichting niet gelegen is in een gemeente waar een geval of
uitbraak van aviaire influenza werd vastgesteld in de laatste 30
dagen (zich baseren op de data van instelling van de zones vermeld
in de tabel).
o Indien dit het geval is, is het punt gedekt.
o Indien dit niet het geval is, de LCE verantwoordelijk voor de
inrichting contacteren om te controleren dat het geval / de
uitbraak niet heeft plaatsgevonden in de betrokken
inrichting.
Punt 2.3: de inrichting waaruit de dieren uitgevoerd worden, mag niet
gelegen zijn in een zone afgebakend omwille van een uitbraak van de
ziekte van Newcastle bij pluimvee (NCD), op moment van verzending.
deze verklaringen kunnen worden ondertekend na controle.
- De dierziektestatus van België inzake NCD controleren op de
website van het FAVV.
- Indien België vrij is, is het punt gedekt.
- Indien België niet vrij is, controleren dat de inrichting niet gelegen
is in een zone afgebakend omwille van een uitbraak van NCD bij
pluimvee, op moment van verzending.
Deze controle kan worden uitgevoerd
o via webpagina aangaande NCD op de website van het FAVV,
o via de website van de OIE
 in de kolom COUNTRY/TERRITORY, enkel Belgium
selecteren,
 in de kolom DISEASE, enkel Newcastle disease virus
(Inf. with) selecteren,
 in de kolom REPORT DATE, een periode selecteren die
de laatste 30 dagen dekt,
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de afbakening van de zones kan gevisualiseerd
worden door te klikken op het oogje uiterst rechts in
de lijnen die voorkomen in de tabel.

Punt 2.4: dit punt schrappen indien de vogels vooraf niet werden ingevoerd.
Indien ze ingevoerd werden kan dit punt worden ondertekend op basis
van de regelgeving.
Punt 2.5: dit punt houdt in dat de inrichting waaruit de vogels verzonden worden
niet gelegen is, op moment van verzending, in een zone afgebakend in het
kader van de strijd tegen aviaire influenza.
- Het punt niet schrappen, zelfs als dit toegelaten is door voetnoot
(4).
- De dierziektestatus van België inzake aviaire influenza (HPAI en
LPAI) controleren op de website van het FAVV. Indien België vrij is,
is het punt gedekt.
- Indien België niet vrij is, controleren dat de inrichting niet gelegen
is in een zone afgebakend omwille van een uitbraak van aviaire
influenza, op moment van verzending.
Deze controle kan worden uitgevoerd
o via de webpagina aangaande aviaire influenza op de website
van het FAVV,
o via de website van de OIE
 in de kolom COUNTRY/TERRITORY, enkel Belgium
selecteren,
 in de kolom DISEASE, enkel Highly pathogenic avian
influenza (poultry) en Low pathogenic avian influenza
(poultry) (2006-) selecteren,
 in de kolom REPORT DATE, een periode selecteren die
de laatste 30 dagen dekt,
 de afbakening van de zones kan gevisualiseerd
worden door te klikken op het oogje uiterst rechts in
de lijnen die voorkomen in de tabel.
Punt 2.6: dit punt schrappen indien de vogels een andere soort dan psittacides
zijn. Deze verklaring kan worden ondertekend na controle, op basis van een
verklaring van een erkende dierenarts die belast is met het opvolgen van de
inrichting (zie model in punt VI. van deze instructie) en op basis van het
onderzoek dat op het tijdstip van de certificering werd uitgevoerd door de
certificerende medewerker.
Punt 2.7: in afwezigheid van specifieke instructies van het FAVV is het
voldoende om te controleren dat de kooien op zodanige wijze gesloten
werden dat de vogels niet verwisseld kunnen worden. De wijze van
sluiting (zegel, andere) kan bepaald worden door de operator, voor zover
het toelaat om aan de eis te voldoen.
Punt 2.8: deze verklaring kan worden ondertekend indien de controle
gunstig bevonden is door de certificerende agent.
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Punt 2.9: het is de verantwoordelijkheid van de operator om aan te tonen
dat aan deze eis is voldaan. In afwezigheid van specifieke instructies van
het FAVV is het gebruik van een reinigings- en een desinfectiemiddel
goedgekeurd door de bevoegde overheid voor dit gebruik voldoende.

VI.

MODELVERKLARING

Model nr. 1 – af te leveren door de erkende dierenarts die veterinair toezicht
houdt op de inrichting waaruit de vogels uitgevoerd worden
Ik ondergetekende, …………………..(1), dierenarts met ordenummer
……………(2), certificeer hierbij dat Chlamydia psittaci niet werd vastgesteld
gedurende de laatste 2 maanden in de inrichting …………………(3) gevestigd
te ………………..(4).
Datum:
Handtekening en stempel:
naam en voornaam vermelden
vermelden
(3) naam van de inrichting vermelden
(4) adres van de inrichting vermelden
(1)

(2) ordenr.
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