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Productomschrijving
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II.

IB.CL.Traces.04
December 2021

GN-code
0101

Land
Chili

EUROPEES CERTIFICAAT

Type certificaat

Titel van het certificaat

TRACES

EU-exportcertificaat voor paardachtigen (definitieve
invoer)

III.

3 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor uitvoer naar Chili
Een specifieke erkenning is niet vereist. Het is de verantwoordelijkheid van de operator
om na te gaan of een invoervergunning vereist is.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Afzondering voorafgaand aan de uitvoer
De uitgevoerde paarden moeten vóór de uitvoer in isolatie geplaatst worden. De
minimale duur van deze isolatie is 21 dagen.
Deze duur kan variëren in functie van de certificeringsopties die in het certificaat
worden aangeduid voor bepaalde dierziekten. De operatoren moeten ruim op
voorhand bepalen welke opties van toepassing zullen zijn (afhankelijk van de sanitaire
status en van de bewijzen die ze zullen kunnen verstrekken aan de certificerende
agent) en dienen hiermee rekening te houden voor het voorbereiden en plannen van
deze isolatie.
Indien bij de certificering wordt vastgesteld dat de duur van de isolatie niet toereikend
is om een eis te dekken, zal deze zo nodig worden verlengd met alle gevolgen van
dien (herhaling van de tests, enz.).
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn wat de isolatie betreft.
- De isolatieruimte moet op voorhand worden goedgekeurd door de LCE.
- Iedere isolatie van paarden moet op voorhand schriftelijk worden gemeld aan
de LCE.
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Deze melding en goedkeuring moeten op tijd aan de LCE worden
gevraagd/genotificeerd door middel van het aanvraagformulier EX.VTL.QUIS.aanvraag dat gepubliceerd is op de website van het FAVV (onder “Algemene
instructie”).
De afzonderingsruimte moet beantwoorden aan de algemene voorwaarden die
vermeld worden in de instructiebundel met betrekking tot de quarantaine/isolatie die
gepubliceerd is op de website van het FAVV.
Verblijfplaatsen van het paard voorafgaand aan de uitvoer
Er moeten garanties betreffende diergezondheid (sanitaire status + behandelingen
met geneesmiddelen) worden gegeven voor de 90 dagen voorafgaand aan de datum
van uitvoer.
De operator moet dus een verblijfshistoriek van het paard ter beschikking stellen van
de certificerende agent voor de 90 dagen voorafgaand aan zijn uitvoer.
De inrichting waar de isolatie plaatsvindt moet meegeteld worden.
Deze verblijfsverklaring kan worden afgeleverd door de eigenaar van het paard of zijn
vertegenwoordiger. Ze moet worden afgeleverd aan de hand van het verklaringsmodel
dat beschikbaar is op de website van het FAVV (document “Verblijfsverklaring voor
paarden” onder hoofdstuk Algemene instructie), en moet de verschillende plaatsen van
verblijf (volledig adres, land inbegrepen) vermelden alsook de periode van verblijf op
deze plaatsen, voor de 90 dagen voorafgaand aan de uitvoer van het paard naar Chili.
Er dient een verklaring per paard voorzien te worden indien er meerdere paarden
worden uitgevoerd.
Sanitair statuut van de verblijfplaatsen voorafgaand aan de uitvoer
Er is sprake in het certificaat van “het bedrijf van oorsprong” van het paard. Dit bedrijf
wordt gelijkgesteld met het bedrijf waar het paard geregistreerd is en verblijft vooraleer
hij in pre-export isolatie gaat. Dit bedrijf kan in België gelegen zijn of in een andere
Lidstaat (LS) van de EU.
Er moeten garanties betreffende diergezondheid worden gegeven voor dit bedrijf.
Deze garanties kunnen worden gegeven aan de hand van een verklaring van een
erkende dierenarts, of van een verklaring van een praktijkdierenarts uit een ander
lidstaat (LS) van de EU voor een inrichting gelegen in deze LS.
Deze verklaringen moeten de garanties vermelden die zijn opgenomen in de modellen
nr. 1 / nr. 2 ter beschikking gesteld in punt VI. van deze instructie.
Lijst van antiparasitaire en antibiotica behandelingen die het paard in de loop van de
90 dagen vóór de uitvoer heeft gekregen
2/11

DIEREN / SPERMA /
EMBRYO'S / BROEDEIEREN /
EICELLEN

IB.CL.Traces.04
December 2021

CHILI

Een volledige lijst met alle antiparasitaire en antibiotische behandelingen die het paard
in de loop van de 90 dagen voorafgaand aan de uitvoer heeft gekregen moet als bijlage
aan het certificaat worden toegevoegd.
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om deze lijst op te stellen op basis van
volgende documenten :
- de verklaring(en) van de erkende dierenarts(en) (zie modelverklaring nr. 1 in
punt VI. van deze instructie), of de verklaring van de praktijkdierenarts(en) uit
een andere LS (bedrijven gelegen in die andere LS – zie modelverklaring nr. 2
in punt VI. van deze instructie) die toezicht heeft (hebben) gehouden op het
paard gedurende de 70 voorafgaand aan de pre-export isolatie,
- de verklaring van de erkende dierenarts die toezicht heeft gehouden op de
isolatie van het paard (zie verklaring nr. 3 in punt VI. van deze instructie);
De documenten op basis waarvan deze lijst wordt opgesteld moeten ter beschikking
staan van de certificerende dierenarts voor verificatie.
De lijst moet opgesteld worden overeenkomstig volgende template :
Nombre del producto
Naam van het
product

Fecha de
administracíon
Datum van toediening

Principio activo Dosis
Actief
Dosering
ingrediënt

Lijst van vaccinaties die aan het paard worden toegediend.
Indien het paard gedurende de 90 dagen voorafgaand aan het inladen werd ingeënt,
dan moet een kopie van de bladzijde voor vaccinaties van het identificatiedocument
van het paard als bijlage aan het certificaat worden toegevoegd.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Het certificaat is beschikbaar op de Europese certificeringswebsite “TRACES NT”.
Verdere details en instructies omtrent het gebruik van TRACES NT zijn
beschikbaar op de website van het FAVV.
Het certificaat moet worden afgeleverd in het Spaans en in het Nederlands.
Punt II.1: België vermelden, aangezien de paarden worden uitgevoerd vanuit België
en de gezondheidsstatus van België inzake paardenpest en dourine controleren op de
website van het FAVV.
Punt II.2: rekening houden met het volgende
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het “bedrijf van oorsprong” is het laatste bedrijf waar het paard verblijft voordat
het in pre-export isolatie gaat en waar hij geregistreerd is (die verblijfsverklaring
die ter beschikking wordt gesteld door de operator);
met "datum van lading" bedoelt men de datum waarop het paard het “bedrijf van
oorsprong” heeft verlaten (interpretatie enkel van toepassing voor dit punt),
de perioden waarvoor er gevraagd wordt eventuele gezondheidsgebeurtenissen te controleren, zijn de periodes (de X laatste dagen/maanden
naargelang het geval) die direct aan deze “datum van lading” voorafgaan.

Punt II.2.1: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring van
de erkende dierenarts (zie modelverklaring nr. 1 in punt VI. van deze instructie), of de
verklaring van de praktijkdierenarts uit een andere LS (bedrijf gelegen in die andere
LS – zie modelverklaring nr. 2 in punt VI. van deze instructie) die toezicht heeft
gehouden op het paard in het bedrijf van oorsprong.
Punt II.2.2:
- Bepalen, op basis van de verblijfsverklaring die ter beschikking wordt gesteld
door de operator, in welk land het bedrijf van oorsprong gelegen is.
- Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in België, moet de dierziektestatus
van België betreffende de vermelde ziektes tijdens de voorbije 90 dagen worden
gecontroleerd op de website van het FAVV.
Als België niet vrij is, moet men zich ervan vergewissen (op de OIE website) dat
er geen uitbraken werden gemeld op het bedrijf noch op een bedrijf dat zich
binnen een straal van 10 km bevindt.
- Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in een andere LS dan België, dan
moet de dierziektestatus van dat land betreffende de vermelde ziektes in de
laatste 90 dagen worden nagegaan.
Als de LS niet vrij is, moet men zich ervan vergewissen dat geen enkele uitbraak
op het bedrijf noch op een bedrijf binnen een straal van 10 km is gemeld. Deze
informatie is beschikbaar op de OIE website.
- De volgende aanpak volgen op de website van de OIE:
o In de kolom “COUNTRY/TERRITORY”, op Select all klikken in het drop
down menu om alle landen uit te vinken en nadien enkel de landen waar
het paard in de laatste 90 dagen voorafgaand aan zijn binnenkomst in
pre-export isolatie heeft verbleven aan te vinken.
o In de kolom “DISEASE”, op Select all klikken in het drop down menu om
alle ziektes uit te vinken en nadien enkel Equine encephalomyelitis
(Eastern)(2006-), Equine encephalomyelitis (Western)(2006-), Equine
infectious anaemia, Japanese encephalitis, Venezuelan equine
encephalomyelitis en Vesicular stomatitis aan te vinken.
o In de kolom “REPORT DATE”, een periode selecteren die de laatste 90
dagen dekt voorafgaand aan het einde van het verblijf in het bedrijf van
oorsprong (door op de datum van aanvang te klikken en nadien op de
einddatum).
o Indien er geen notificaties worden weergegeven (No data found), dan is
het punt gedekt.
o Indien er notificaties worden weergegeven (lijnen in de tabel), het
notificatierapport raadplegen om te controleren dat het bedrijf van
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oorsprong niet is aangegeven als uitbraak noch gelegen is in een straal
van 10 km van de inrichting waar de uitbraak heeft plaatsgevonden.
Hiervoor moet men op het oog uiterst rechts in de notificatielijn drukken,
en het tabblad Outbreaks in de notificatie uitbreiden.
Punt II.2.3:
- Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in België, moet de dierziektestatus
van België betreffende kwade droes en de ziekte van Borna gedurende de
laatste 6 maanden worden gecontroleerd op de website van het FAVV.
Als België niet vrij is, moet men zich ervan vergewissen dat er geen uitbraak
werden gemeld op het bedrijf van oorsprong gedurende de laatste 6 maanden
op de website van de OIE (kwade droes) of door de betrokken LCE te
contacteren (ziekte van Borna).
- Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in een andere LS dan België:
o voor kwade droes kan deze controle worden uitgevoerd door de OIE
website te raadplegen.
o voor de ziekte van Borna kan deze verklaring worden ondertekend op
basis van verklaring van de praktijkdierenarts uit een andere LS (bedrijf
gelegen in die andere LS – zie modelverklaring nr. 2 in punt VI. van deze
instructie) die toezicht heeft gehouden op het paard in het bedrijf van
oorsprong.
- De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE website is gelijkaardig aan de
aanpak beschreven in punt II.2.2 met uitzondering van
o de ziekte: Dourine selecteren,
o de periode: een periode selecteren die de laatste 6 maanden dekt
voorafgaand aan het einde van het verblijf in het bedrijf van oorsprong.
Punt II.2.4:
- Voor West-Nijlkoorts
o Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in België: de dierziektestatus
van België gedurende de laatste 90 dagen controleren op de website van
het FAVV;
o indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in een andere LS dan België:
de dierziektestatus van dat land gedurende de voorbije 90 dagen moet
controleren op de website van de OIE.
- Voor de andere ziektes: op basis van een verklaring van de erkende dierenarts
(zie modelverklaring nr. 1 in punt VI. van deze instructie), of de verklaring van
de praktijkdierenarts uit een andere LS (bedrijf gelegen in die andere LS – zie
modelverklaring nr. 2 in punt VI. van deze instructie) die toezicht heeft gehouden
op het paard in het bedrijf van oorsprong.
- De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE website is gelijkaardig aan de
aanpak beschreven in punt II.2.2 met uitzondering van de ziekte: West Nile
Fever selecteren.
Punt II.2.5: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring van
de erkende dierenarts (zie modelverklaring nr. 1 in punt VI. van deze instructie), of de
verklaring van de praktijkdierenarts uit een andere LS (bedrijf gelegen in die andere
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LS – zie modelverklaring nr. 2 in punt VI. van deze instructie) die toezicht heeft
gehouden op het paard in het bedrijf van oorsprong.
Punt II.2.6 :
- Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in België, moet de dierziekstestatus
van België gedurende de laatste 12 maanden voor hondsdolheid worden
gecontroleerd op de FAVV website.
Indien België niet vrij is, moet men zich ervan vergewissen dat er geen uitbraak
van één van deze ziektes werd gemeld op het bedrijf van oorsprong gedurende
de laatste twaalf maanden, op de OIE website.
- Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in een andere LS dan België, moet
worden gecontroleerd of er in de afgelopen 12 maanden op de OIE-website
geen melding is gemaakt van hondsdolheid in het bedrijf van oorsprong.
- De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE website is gelijkaardig aan de
aanpak beschreven in punt II.2.2 met uitzondering van
o de ziekte: Rabies virus (Inf. with) selecteren,
o de periode: een periode selecteren die de laatste 12 maanden dekt
voorafgaand aan het einde van het verblijf in het bedrijf van oorsprong.
Punt II.3.1: deze verklaring kan worden ondertekend in zoverre de voorwaarden
betreffende de isolatie werden nageleefd, en op basis van een verklaring van de
dierenarts die toezicht houdt op de isolatie van het paard, opgesteld overeenkomstig
model nr. 3 in punt VI. van deze instructie.
Punten II.3.2 tot II.3.13: enkel de punten in TRACES die van toepassing zijn, moeten
worden geselecteerd . Deze verklaringen kunnen worden ondertekend na controle.
- Wanneer deze van toepassing zijn, moeten de testen worden uitgevoerd in een
door het FAVV goedgekeurd laboratorium (lijst beschikbaar op de website).
- De analyseverslagen moeten als bijlage aan het certificaat worden toegevoegd
en moeten expliciet vermelden welk type analyse is uitgevoerd en welke
verdunningsdrempel in aanmerking is genomen, indien van toepassing.
- De vaccinaties moeten worden gecontroleerd op de daarvoor bestemde pagina
van het identificatiedocument van het paard en het type vaccin en de datum van
de laatste vaccinatie moeten worden vermeld op het certificaat.
- Dieren mogen niet worden geïmmuniseerd met levende vaccins, met
uitzondering van vaccins tegen herpesvirus 1, indien van toepassing. Dit kan
worden gecontroleerd door de bijsluiter van het vaccin te raadplegen.
- Wanneer het mogelijk is om te worden vrijgesteld van een analyse op basis van
de dierziektestatus van het land waarvan het paard afkomstig is (m.a.w. alle
punten met een voetnootverwijzing "(2)"), dan moet het land in acht worden
genomen waar het bedrijf van oorsprong (m.a.w. het bedrijf voorafgaand aan
de isolatie) gevestigd is. Dit geldt alleen voor ziekten die in het betreffende land
moeten worden gemeld.
o Indien het gaat om België: de sanitaire status van België nagaan op de
website van het FAVV.
o Indien het gaat om een andere LS: de sanitaire status van dat land
controleren op de OIE-website.
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Controleren op de OIE-website dat het laatste beschikbare
semestriële rapport de vrije status bevestigt.
 Controleren dat er nadien geen geval werd gemeld. De aanpak
die moet worden gevolgd op de OIE website is gelijkaardig aan de
aanpak beschreven in punt II.2.2, met uitzondering van de
periode: een periode selecteren die van het laatste beschikbare
semestriële rapport tot de binnenkomst in isolatie loopt.
Voor punt II.3.11: indien wordt gekozen voor behandeling tegen leptospirose,
kan het punt worden ondertekend op basis van een verklaring van de dierenarts
die toezicht houdt op de isolatie van het paard, opgesteld overeenkomstig
model nr. 2 in punt VI. van deze instructie.


-

Punt II.4: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring van
de dierenarts die toezicht hield op de afzondering van het paard, opgesteld
overeenkomstig model nr. 2 in punt VI. van deze instructie.
Punt II.5: dit punt kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
Punt II.6: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de wetgeving.
Punt II.7: deze verklaring mag worden ondertekend in zoverre de certificerende
dierenarts het paard aan een gunstig klinisch onderzoek heeft onderworpen op het
tijdstip van de certificering.
Punt II.8: de eis betreffende de ontsmetting van het materiaal kan worden ondertekend
op basis van een verklaring van de operator of de transporteur die is opgesteld
overeenkomstig model nr. 4 in punt VI van deze instructie.
- Dit attest moet vooraf aan de LCE worden verstrekt. De operator moet contact
opnemen met zijn LCE om de van toepassing zijnde termijnen te kennen.
- Het FAVV behoudt zich het recht voor om op de aangegeven datum en tijdstip
te controleren of de verbintenissen worden nageleefd.
- De lijst van in België toegelaten biociden is beschikbaar op de website van de
FOD volksgezondheid.
De eis betreffende het vrij zijn van insecten kan worden ondertekend na visuele
inspectie van het materiaal.
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MODELVERKLARINGEN

Model nr. 1 : af te leveren door een erkende dierenarts, voor de periode tijdens
dewelke hij het uitgevoerde paard onder zijn toezicht heeft gehad gedurende de 90
dagen voorafgaand aan het binnenkomst in isolatie met het oog op uitvoer
Ik, ondergetekende ......................................., dierenarts erkend in België met
ordenummer ........................................, bevestig dat ik het paard ………………
geïdentificeerd met chipnummer ……………………… onder mijn toezicht heb gehad
van ………………… tot ……………….en verklaar hierbij dat:
-

het genoemde paard
o geen antiparasitaire en antibiotische behandeling heeft gekregen
gedurende deze toezichtperiode (1),
o de volgende antiparasitaire en antibiotische behandelingen heeft
gekregen gedurende deze toezichtperiode (1)(2) :

Naam product

-

Datum
toediening

van Actief ingrediënt

Dosis

het laatste bedrijf waarin het paard verbleven heeft gedurende deze
toezichtsperiode (3)
o een gezondheidscontroleprogramma toepast evenals een programma
voor de bestrijding van vectoren;
o vrij is gebleven van gevallen van piroplasmose, surra,
paardeninfluenza,
equine
virale
arteritis,
besmettelijke
baarmoederontsteking, equine rhinopneumonie en abortus met
Salmonella abortus equi, gedurende de 90 dagen voorafgaand aan de
einddatum van verblijf van het paard in dit bedrijf;
o niet werd onderworpen aan quarantaine maatregelen omwille van
ziekten die aan paardachtigen kunnen worden overdragen, gedurende
de 12 maanden voorafgaand aan de einddatum van verblijf van het
paard in dit bedrijf.

Datum:
Stempel en handtekening:
de optie schrappen die niet van toepassing is
zich beperken tot de 70 dagen voorafgaand aan de binnenkomst in isolatie met het oog op uitvoer
naar Chili, indien de toezichtsperiode deze duur overschrijdt
(3) enkel te verklaren indien de genoemde inrichting de laatste inrichting van verblijf is voor de
binnenkomst van het paard in isolatie met het oog op zijn uitvoer naar Chili
(1)

(2)
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Verklaring nr. 2: af te leveren door een praktijkdierenarts van een andere LS, voor de
periode tijdens dewelke hij het uitgevoerde paard in deze LS onder zijn toezicht heeft
gehad gedurende de 90 dagen voorafgaand aan zijn binnenkomst in isolatie met het
oog op uitvoer
Declaration to be issued by the practice veterinarian of another MS, for the period
during which he/she supervised the exported horse in that MS during the 90 days
preceding its entry into isolation for export
I undersigned, ……………………… (1), licensed veterinarian in …………………… (2)
under registration number ………………….…… (3), hereby confirm that I have
supervised the horse ………………….. (4) with following identification number
…………………..……. (5) during its stay in the country from ……………….. until
……………. (6) and hereby declare that:
-

during this supervision period, the said horse has
o not received any antiparasitic and antibiotic treatment (7);
o received the following antiparasitic and antibiotic treatments (7) :

Name of the product

-

Date of administration

Active ingredient

Dosage

the last holding in which the said horse has resided during this supervision
period (8)
o implements a health control programme, including checks on mares in
contact with foals, and a vector control programme;
o has not registered any clinical sign of Borna disease during the 6
months preceding the end of residency of the said horse in the holding;
o has not registered any clinical signs of equine piroplasmosis (Babesia
caballi and Theilaria equi), surra (Trypanosoma evansi), equine
influenza, equine viral arteritis, contagious equine metritis, equine
rhinopneumonia and Salmonella abortus equi during the 90 days
preceding the end of residency of the said horse in the holding;
o has not been subject to quarantine measures for diseases
transmissible to equines during the 12 months preceding the end of
residency of the said horse in the holding.

Date:
Stamp and signature:
Mention first and last name
Mention EU Member State (MS) of practice
(3) Mention registration number with the authority of the EU MS of practice
(4) Mention name of the horse
(5) Mention chip number of the horse
(6) Mention start and end dates of residency in the MS of practice
(7) Keep as appropriate
(1)
(2)
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to declare only if the holding is the last holding in which the horse has resided before being isolated
in Belgium prior to its export to Chile.
(8)

Verklaring nr. 3: af te leveren door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de
isolatie
Ik, ondergetekende ......................................., erkende dierenarts met ordenummer
........................................, verklaar hierbij dat:
-

ik toezicht heb gehouden op de isolatie van de volgende paarden met het
oog op hun uitvoer naar Chili:
Naam van het paard

-

-

dat de paarden in isolatie werden gehouden van ……/….../……. tot
……/….../…… (minimaal 21 dagen), gedurende welke periode zij geen
klinische tekenen van op paardachtigen overdraagbare ziekten hebben
vertoond;
dat de paarden in kwestie de volgende antiparasitaire en antibiotische
behandelingen hebben gekregen gedurende deze periode:

Naam van het
product

-

Microchipnummer

Datum van
toediening

Actief ingrediënt

Dosering

dat de paarden in de 7 dagen voor het laden aan een behandeling tegen de
interne en externe parasieten onderworpen, die opgenomen is in
bovenstaande tabel;
(1) dat de paarden tijdens de isolatieperiode aan een antibiotica behandeling
tegen leptospirose werden onderworpen, die opgenomen is in
bovenstaande tabel.

Datum:
Stempel en handtekening:
(1)

schrappen wat niet van toepassing is
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Verklaring nr. 4: af te leveren door de operator of de transporteur
Ik, ondergetekende ……………………………., vervoerder / operator (1), verklaar
hierbij dat de instrumenten en uitrusting die de paarden geïdentificeerd met volgende
chipnummers
….…….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………zull
en vergezellen, gedesinfecteerd en gedesinsectizeerd zullen worden
-

op …… / ..….. / ……. om ……..u……..
met het (de) product(en) ………………………………………. (2).

Datum:
Stempel en handtekening:
(1)
(2)

schrappen wat niet van toepassing is
commerciële naam van de producten vermelden
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