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Het hierboven vermelde certificaat is niet onderhandeld met de overheid van het derde
land van bestemming: het betreft een model dat ter beschikking wordt gesteld door het
derde land. Het valt onder de bevoegdheid van de operator om na te gaan of het steeds
wordt aanvaard door de overheid van het land van bestemming. Het FAVV kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat het certificaat niet wordt aanvaard
door de overheid van het land van bestemming.

III.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Brazilië
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Brazilië is niet nodig voor
de uitvoer van honden en katten.
Vertaling van het certificaat / Sanitaire verklaring van de erkende dierenarts
Een in het Nederlands vertaalde versie van het exportcertificaat en een model
van sanitaire verklaring dat ingevuld moet worden door de erkende dierenarts
worden ter beschikking gesteld op de website van het FAVV, onder vorm van
éénzelfde document.
Kenmerken van dit document:
- de Nederlandse vertaling wordt ter beschikking gesteld om het begrip van
de eisen te vergemakkelijken, en niet voor effectief gebruik als
exportcertificaat;
- de vermeldingen in het rood zijn specifiek voor de sanitaire verklaring die
door de erkende dierenarts moet worden afgeleverd.
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SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Anti-parasitaire behandeling
De dieren moeten met een geneesmiddel tegen interne en externe parasieten
behandeld zijn binnen de 15 dagen voorafgaand aan de afgifte van het
exportcertificaat door de bevoegde veterinaire overheid (FAVV).
De eigenaar van de uit te voeren dieren moet zich dus zo organiseren dat:
- deze behandeling effectief is toegediend binnen de 15 dagen voorafgaand
aan zijn afspraak met de LCE (zie hieronder),
- de sanitaire verklaring afgeleverd door een erkende dierenarts een datum
vermeldt die maximum 15 dagen oud is op moment dat de documenten
worden voorgelegd aan de LCE.
Datum van ondertekening van de sanitaire verklaring door de erkende dierenarts
Het gunstige klinische onderzoek en bijgevolg de ondertekening van de sanitaire
verklaring door de erkende dierenarts moeten hebben plaatsgevonden binnen
de 10 dagen vóór de ondertekening van het exportcertificaat door de officiële
dierenarts (met inbegrip van de dag van ondertekening van het
exportcertificaat). De eigenaar moet de nodige regelingen treffen om deze
termijn na te leven.

V.

TE VOLGEN PROCEDURE

Voor de niet-commerciële uitvoer van een hond of een kat naar Brazilië verwacht het
Braziliaanse Consulaat dat de eigenaar de volgende stappen in vermelde volgorde
uitvoert:
1. De eigenaar laat de sanitaire verklaring door een erkende dierenarts invullen,
dateren en handtekenen. Deze verklaring is beschikbaar op de website van
het FAVV.
Opmerkingen:
- wat de punten IV.1.a) en IV.3 betreft: het is voldoende om alleen
informatie te verstrekken over de laatste injecties die voor elk type vaccin
zijn gegeven.
- Als sommige van de tabellen in de aangifte niet genoeg rijen hebben om
alle vereiste informatie in te vullen:
o In de tabel in kwestie moet "zie bijlage" vermeld worden.
o De informatie moet op een afzonderlijk document worden verstrekt,
aan de hand van de relevante tabel(len) als model, en dit document
moet worden gedateerd en ondertekend door de erkende
dierenarts.
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Niet alle landen laten de introductie van honden en katten van minder dan 3
maanden toe wanneer ze niet gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid. Indien optie
b gekozen wordt in punt IV.1 van het certificaat, dan moet de eigenaar van de
dieren zich ervan vergewissen dat de transitlanden, waardoor de hond of de kat
zal moeten reizen op zijn weg naar Brazilië, de introductie toelaten van dieren
jonger dan 3 maanden die niet gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid. Het FAVV
zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het tegenhouden van een
dier in een van de eventuele transitlanden.
Deze informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie voor
wat betreft de Lidstaten
(http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm).
2. De eigenaar legt de door een erkende dierenarts ingevulde sanitaire verklaring
voor aan de LCE die bevoegd is voor de provincie waar hij woont (adressen LCE:
http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/).
•
•

•

•

De officiële dierenarts controleert, via Sanitel, de erkenning van de
dierenarts die de sanitaire verklaring ingevuld heeft.
De officiële dierenarts controleert de geldigheid van de vaccinatie tegen
rabiës en de datum van de anti-parasitaire behandeling. Hij
controleert ook of de gezondheidsverklaring in de voorafgaande 10
dagen (inclusief dezelfde dag) door de erkende dierenarts is
ondertekend.
De officiële dierenarts vult het exportcertificaat in en ondertekent
het (de Portugees-Engelstalige versie) op basis van wat vermeld is
op de sanitaire verklaring. Het exportcertificaat in kwestie is
beschikbaar op de website van het FAVV.
Opmerking: Onderaan het certificaat wordt het volgende bedoeld:
o « Official Export Stamp »: de officiële ronde stempel van de
certificerende ambtenaar
o « Stamp of Official Veterinarian »: de naamstempel van de
certificerende ambtenaar
Indien sommige van de tabellen in het certificaat niet genoeg rijen
hadden om alle vereiste informatie in te vullen:
o Moet in de de tabel in kwestie "ver anexo/zie bijlage” vermeld
worden.
o De informatie moet in een afzonderlijk document worden
opgenomen, waarbij de relevante tabel(len) als model worden
gebruikt. Dit document moet als bijlage bij het certificaat
worden gevoegd.

Het exportcertificaat blijft 60 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening
voor het binnenbrengen in Brazilië en voor reizen tussen Mercosur-landen, op
voorwaarde dat de rabiësvaccinatie in orde is.
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