Additionele eisen voor de tijdelijke en permanente uitvoer van paarden naar
Argentinië

Wegens de aanwezigheid van equine rhinopneumonitis in België, en in ruimere mate
in Europa, leggen de Argentijnse autoriteiten extra eisen op voor de uitvoer van
paarden uit België.
• Bij het uitvoercertificaat moet een aanvullende verklaring worden gevoegd.
Deze verklaring is beschikbaar op de website van het FAVV.
• Eenmaal op de plaats van bestemming worden de paarden gedurende 15
dagen in quarantaine gehouden (het is aan de handelaar om dit punt met zijn
importeur te regelen, het FAVV komt in dit proces niet tussenbeide).
I.

Certificeringsvoorschriften voor de additionele verklaring

Punt 1: dit punt kan worden ondertekend op basis van testresultaten die aantonen dat
aan de eis is voldaan.
• Definitieve uitvoer: de testen moeten worden uitgevoerd tijdens de
quarantaineperiode van 14 dagen die voor dit soort uitvoer is vastgesteld.
• Tijdelijke uitvoer: de testen moeten worden uitgevoerd tijdens de officiële
toezichtperiode van 15 dagen die voor dit soort uitvoer is vastgesteld.
Punt 2: dit punt kan worden ondertekend op basis van het gunstig klinisch onderzoek
dat bij de certificering is uitgevoerd. Gezien de formulering van het voorschrift, moet
de certificering plaatsvinden op de dag van vertrek van de paarden; het is aan de
exploitant om hiermee rekening te houden bij het maken van een afspraak voor de
certificering.
Punt 3: dit punt kan worden ondertekend op voorwaarde dat de marktdeelnemer
voldoende bewijsmateriaal kan voorleggen voor de periode van 21 dagen die aan de
uitvoer voorafgaat.
• Definitieve uitvoer: gedekt door de veterinaire verklaring die is vastgesteld in
punt 8.3.1 van het uitvoercertificaat.
• Tijdelijke uitvoer:
o Indien het paard de laatste 21 dagen vóór de uitvoer heeft verbleven op
de inrichting vanwaar het zal worden uitgevoerd, dekt de verklaring van
de dierenarts die voor punt 2.7 van het certificaat moet worden verstrekt,
de eis.
o Indien het paard slechts gedurende de in het certificaat voorgeschreven
15 dagen heeft verbleven in de inrichting van waaruit het zal worden
uitgevoerd, moet de exploitant gedurende de 6 dagen die aan deze 15
dagen voorafgaan, zorgen voor:
 Indien het bedrijf zich in België bevindt: een verklaring van de
erkende dierenarts die het paard onder zijn toezicht had
gedurende het verblijf in dit bedrijf.
 Indien het bedrijf in een andere lidstaat is gevestigd: hetzij een
verklaring van een erkende dierenarts die het paard onder zijn

toezicht heeft gehad tijdens het verblijf op dat bedrijf, hetzij een
pre-certificaat.
Zie hieronder voor voorbeeldverklaringen en verklaringen die op het pre-certificaat
moeten worden vermeld.
II.

Verklaringsmodellen

Verklaring te verstrekken door de erkende dierenarts die het paard begeleidt
gedurende het verblijf in een in België gelegen bedrijf
Ik, ................................., dierenarts werkzaam onder het ordenummer ................,
verklaar hierbij dat het paard ..................................:
•
•

onder mijn toezicht stond tijdens zijn verblijf van ................ tot ................. op
het bedrijf gelegen te .....................................................;
gedurende het verblijf van dit paard op het bedrijf in kwestie geen enkele
gevallen van equine rhinopneumonitis zijn vastgesteld.

Datum:
Handtekening en stempel:

Pre-certificaat afgegeven door de autoriteit van een andere lidstaat
De modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende pre-certificering
/ pre-attestatie zijn van toepassing (zie onder het tabblad “Algemene documenten voor
de export naar derde landen”).
Om te kunnen worden gebruikt in het kader van exportcertificering van paarden naar
Argentinië, moet het pre-certificaat afgeleverd door een andere LS minstens de
volgende verklaring bevatten:
The holding in which the horse(s) has/(have) resided from ……………….. until
……………….. remained free from equine rhinopneumonitis during this period.

