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EX.VTL.MA.09.01

Veterinair certificaat voor de uitvoer van herten
naar het Koninkrijk Marokko

III.

5 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Marokko
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Marokko is niet nodig
voor de uitvoer van herten.
Geassocieerde documenten
Volgende documenten dienen, afhankelijk van de situatie, toegevoegd te worden
aan dit bilateraal certificaat en de zending te vergezellen:
- de analyseresultaten (rapporten van het laboratorium),
- verklaring
van
de
erkende
dierenarts
betreffende
de
intradermotuberculinatie,
- het “Aanvullend certificaat in geval van inscheping in een land van de
Europese Unie”, indien de haven of luchthaven van inschepen niet in
België gelegen is. Dit certificaat dient opgemaakt te worden door een
dierenarts van de bevoegde veterinaire dienst van de haven of luchthaven
van inscheping van de dieren in het betreffende land van de Europese
Unie.
Een model van dit certificaat is beschikbaar op de website van het FAVV.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Isolatie voorafgaand aan de uitvoer
De uitgevoerde herten moeten vóór de uitvoer in isolatie geplaatst worden. De
minimale duur van deze isolatie is 45 dagen.
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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 melding en goedkeuring moeten op tijd aan de LCE worden
gevraagd/genotificeerd door middel van het aanvraagformulier
EX.VTL.QU-IS.aanvraag dat gepubliceerd is op de website van het FAVV
(onder “Algemene instructie”).
- De isolatieruimte moet voldoen aan de algemene voorwaarden die
vermeld worden in de instructiebundel met betrekking tot de isolatie die
gepubliceerd is op de website van het FAVV (zie hierboven vermelde link).
- De uit te voeren dieren dienen beschermd te zijn tegen vectoren
(Culicoïdes) ten minste de laatste 45 dagen voor certificering of bij
aanvang van de isolatie.
Dit dient gestaafd te worden via een verklaring van de erkende dierenarts
die toezicht houdt op de isolatie (opgesteld op basis van model nr. 2 in
punt VI. van deze instructie) en bevat minstens volgende informatie:
o de handelsnaam van de gebruikte producten (deze producten
moeten zijn goedgekeurd voor de behandeling en de preventie van
aantasting door bijtende en schadelijke vliegen – te vinden op de
website van het FAVV),
o specificeren met welke frequentie zij tijdens de isolatie op herten
zullen worden toegepast.
Analyses voorafgaand aan de uitvoer
Wanneer analyses moeten worden uitgevoerd in het kader van export naar
Marokko, dan moeten die worden uitgevoerd in een laboratorium erkend door
het FAVV voor de betrokken parameter.
De bekomen analyseresultaten dienen door de certificerende agent
medeondertekend en gestempeld te worden, en als bijlage toegevoegd te
worden aan het certificaat.
Eisen in verband met de verschillende gezondheidsvoorwaarden
Diverse sanitaire voorwaarden en vereisten inzake onderzoek en behandeling
dienen gegarandeerd te worden. Afhankelijk van de eis kan deze garantie
gegeven worden door een verklaring van een erkende dierenarts of de erkende
dierenarts die toezicht houdt op de isolatie: zie de modellen in punt VI van deze
instructie.
Deze verklaringen worden steeds door de operator ter beschikking gesteld van
de certificerende agent.
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A. Minimale verblijf in België
De uitgevoerde herten moeten voorafgaand aan hun uitvoer minstens 6
maanden in België hebben verbleven, de isolatieperiode van minimum 45 dagen
inbegrepen.
De traceerinformatie (historiek van verblijfinrichtingen van de herten, die het
adres van de inrichting vermeldt alsook de data van verblijf in deze inrichting)
moet worden verstrekt aan de hand van:
- een verklaring afgeleverd door een erkende dierenarts, opgesteld op basis
van model nr. 1 in punt VI van deze instructie, dit voor wat betreft de
verblijven van de herten buiten de isolatieruimte in de tijdsperiode van 6
maand voorafgaand aan de uitvoer,
- de aanvraag en het meldings-/keuringsbewijs van de isolatie, voor de
periode dat de herten verbleven in de isolatieruimte.
B. Tuberculinatie
De dieren dienen getest te worden op tuberculose aan de hand van een
intradermotuberculinatie. De dierenarts die deze uitvoerde en daarna
controleerde, dient een verklaring op te stellen waarin de resultaten van deze
test worden beschreven. Deze verklaring is nodig om het certificaat te kunnen
ondertekenen en dient daarna als analyseresultaat de zending te vergezellen.
Het dient bijgevolg ook opgemaakt te worden in het Frans (zie model nr. 3 in
punt VI van deze instructie).
Eisen gerelateerd aan het Blauwtongvirus (BTV)
A. Vaccinatie
Een dier mag maar gevaccineerd worden indien het correct geregistreerd en
geïdentificeerd is. Een niet geïdentificeerd dier moet dus eerst geïdentificeerd
worden met officiële oormerken alvorens het mag gevaccineerd worden. Ook
moet de verantwoordelijke van een niet-geregistreerd beslag zich eerst via DGZ
of ARSIA in regel stellen, vooraleer de dierenarts de vaccinatie mag uitvoeren.
B. Vaccinatiestatus
Indien België niet vrij is van blauwtong, dient de vaccinatiestatus betreffende
BTV van de herten bestemd voor de export naar Marokko nagegaan te worden
door de certificerende agent. Dit kan aan de hand van een intracommunautair
certificaat of aan de hand van een vaccinatie-attest.
De meest recente informatie / richtlijnen hieromtrent, is te vinden op de site van
het FAVV (zie “Vaccinatie tegen blauwtong – handleiding voor de veehouders en
de dierenartsen”). Steeds de meeste recente versie raadplegen.
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Intracommunautair transport
Een intracommunautair certificaat moet worden afgeleverd tot aan de grens van
de Europese Unie, wanneer de reis van de herten een transit via een andere LS
van de EU voorziet.
- Een certificaat voor voor de slacht bestemde hertachtigen voldoet. In
geval van problemen op de weg tijdens transport (ongeval bijvoorbeeld)
kunnen de herten dan op deze basis worden geslacht.
- De operator kan de voorkeur geven aan het afleveren van een certificaat
voor niet voor de slacht bestemde hertachtigen (om het slachten van de
herten te vermijden, wanneer de situatie dit toelaat). In voorkomend geval
informeert hij zijn LCE hiervan.
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om ook te voldoen aan de eisen
van het intracommunautair certificaat dat hij wenst te bekomen.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punt 2.1: deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de
diergezondheidssituatie van België voor de betreffende ziektes op de site van
het FAVV, en op basis van de regelgeving voor wat betreft de vaccinaties voor
de overige ziekten.
Punt 2.2: dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van een
erkende dierenarts, opgesteld op basis van model nr. 1 in punt VI van deze
instructie en het meldings-/keuringsbewijs van de isolatie. Alle documenten
worden door de operator ter beschikking gesteld van de certificerende agent.
Punt 2.3: men mag ‘inrichting’ interpreteren als de laatste inrichting van verblijf
voor de uitvoer naar Marokko, of met andere woorden de inrichting waar de
isolatie plaatsvindt.
Punt 2.3.1: dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de
erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, opgesteld op basis van
model nr. 2 in punt VI van deze instructie. Er mag geen enkel klinisch geval van
Maedi-Visna hebben plaatsgevonden.
Punt 2.3.2: dit punt kan men ondertekenen na controle van de
diergezondheidssituatie van België voor Chronic Wasting Disease (CWD) op de
site van het FAVV.
Punt 2.3.3: deze verklaring kan men ondertekenen op basis van de nationale
regelgeving.
Punt 2.3.4: ‘besmettelijke ziekten waarvoor quarantaine nodig is’ mag men
interpreteren als aangifteplichtige ziekten.
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Dit punt kan worden ondertekend op basis van verklaring van de erkende
dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, opgesteld op basis van model nr. 2
in punt VI van deze instructie.
Punt 2.4: dit punt kan ondertekend worden:
- op basis van een verklaring van de erkende dierenarts die toezicht houdt
op de isolatie, opgesteld op basis van model nr. 2 in punt VI van deze
instructie wat betreft de bescherming van de uit te voeren dieren tegen
Culicoïdes en,
- in zoverre de voorwaarden betreffende de isolatie vermeld in punt IV van
deze instructie werden nageleefd en de duur van de isolatie voldoende
was om alle eisen te dekken. De operator legt zijn aanvraag en
keuringsbewijs voor ter beschikking aan de certificerende agent.
Punt 2.5: dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de
erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, opgesteld op basis van
model nr. 2 in punt VI van deze instructie.
Punt 2.6: dit punt kan men ondertekenen op basis van de Europese en nationale
regelgeving.
Punt 2.7: dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de
erkende dierenarts, opgesteld op basis van model nr. 1 in punt VI van deze
instructie.
Een lijst met de toegelaten biociden, die gebruikt dienen te worden om het
voertuig te beschermen tegen Culicoïdes, is te vinden op de site van het FAVV.
Punt 2.8: dit punt kan worden ondertekend en ingevuld op basis van een
verklaring van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, opgesteld
op basis van model nr. 2 in punt VI. van deze instructie;
Punt 2.9: dit punt kan men ondertekenen op basis van de Europese en nationale
regelgeving;
Punt 2.10: dit punt kan ondertekend worden door de certificerende agent die de
vrachtwagen waarin het transport van de uit te voeren dieren plaatsvindt,
verzegelt. De operator vraagt dit aan de certificerende agent en zorgt er voor dat
het transportmiddel vlot verzegeld kan worden;
Punt 2.11: de testen moeten worden uitgevoerd tijdens de isolatieperiode. Deze
moet indien nodig verlengd worden om te verzekeren dat alle testen in de
isolatieperiode hebben plaats gevonden.
Men mag de ‘inrichting’, gesteld in de eisen onder punt 2.11, interpreteren als de
laatste inrichting van verblijf voor de uitvoer naar Marokko, of met andere
woorden de inrichting waar de isolatie plaatsvindt.
Punt 2.11.1: controleer de dierziektestatus van België betreffende blauwtong op
de site van het FAVV:
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indien België vrij is van blauwtong voor de laatste 2 jaar, kan punt 2.11.1.1.
ondertekend worden. De overige punten dienen te worden geschrapt,
indien België niet vrij is van blauwtong, dient men de vaccinatiestatus van
de uit te voeren dieren na te gaan. Dit kan aan de hand van het
intracommunautair certificaat of het vaccinatie-attest. De operator stelt
deze attesten ter beschikking van de certificerende agent. Schrap hierna
de opties die niet van toepassing zijn:
o punt 2.11.1.2: indien de dieren niet gevaccineerd werden, dient men
de data van de monstername en de analyseresultaten te controleren
en in te vullen. Deze worden door de operator ter beschikking
gesteld van de certificerende agent;
o punt 2.11.1.3: dit punt kan ondertekend worden indien:
 de dieren gevaccineerd werden,
EN indien de dieren zich in de periode van de
immuniteitsgarantie bevinden. Controleer hiervoor het aantal
toegediende injecties en de injectiedatum (op het
intracommunautair certificaat of op het vaccinatie-attest) en
de bijsluiter van het gebruikte vaccin en,
 er voldaan is aan punt 2.11.1.3.1 of punt 2.11.1.3.2.
Het punt 2.11.1.3.2 kan ingevuld en ondertekend worden
indien de dieren minder dan 60 dagen voor hun uitvoer
gevaccineerd werden (te verifiëren aan de hand van het
intracommunautair certificaat of het vaccinatie-attest), en na
controle van de data van de monstername en de
analyseresultaten. Deze worden door de operator ter
beschikking gesteld van de certificerende agent.

Punt 2.11.2.1: dit punt kan ondertekend worden op basis van een verklaring van
de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, opgesteld op basis van
model nr. 2 in punt VI van deze instructie. Er mag geen enkel klinisch geval van
brucellose hebben plaatsgevonden.
Punt 2.11.2.2: deze verklaring kan men invullen en ondertekenen na controle van
de analyseresultaten en data van de monsternames. De operator stelt die ter
beschikking van de certificerende agent.
Punt 2.11.2.3: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de
Europese en nationale regelgeving.
Punt 2.11.3.1: dit punt kan ondertekend worden op basis van een verklaring van
de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, opgesteld op basis van
model nr. 2 in punt VI van deze instructie. Er mag geen enkel klinisch geval van
tuberculose hebben plaatsgevonden.
Punt 2.11.3.2: dit punt kan worden ingevuld en ondertekend op basis van een
verklaring van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, opgesteld
op basis van model nr. 3 in punt VI van deze instructie.
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Punt 2.11.4: deze verklaring kan men invullen en ondertekenen na controle van
de analyseresultaten en data van de monstername. De operator stelt die ter
beschikking van de certificerende agent.
Punt 2.11.5: dit punt kan ondertekend worden na controle van de
dierziektestatus van België betreffende rabiës op de site van het FAVV.
Punt 2.11.6.1: dit punt kan ondertekend worden op basis van een verklaring van
de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, opgesteld op basis van
model nr. 2 in punt VI van deze instructie. Er mag geen enkel klinisch geval van
IBR/IPV hebben plaatsgevonden.
Punt 2.11.6.2: deze verklaring kan men invullen en ondertekenen na controle van
de analyseresultaten en data van de monsternames. De operator stelt deze ter
beschikking van de certificerende agent;
Punt 2.12:
- Indien de haven of luchthaven van inscheping zich in België bevindt, kan
dit punt ondertekend worden op basis van een klinisch onderzoek
uitgevoerd door de certificerende agent. Het aanvullend certificaat inzake
het inschepen dient niet toegevoegd te worden.
- Indien de haven of luchthaven van inscheping zich niet in België bevindt,
dient het aanvullend certificaat inzake het inschepen ingevuld te worden
door een dierenarts van de bevoegde veterinaire diensten in de haven of
luchthaven van inscheping van de dieren in de betreffende LS en de
zending te vergezellen. Punt 2.12 mag in dit geval geschrapt worden.
Een model van dit aanvullend certificaat van inscheping is te vinden op de
website van het FAVV en wordt ter beschikking gesteld van de operator.
Het is namelijk zijn verantwoordelijkheid dat dit aanvullend certificaat
effectief ingevuld en ondertekend wordt door de bevoegde dierenartsen
op het moment van inschepen van de dieren. Hij dient hiertoe contact op
te nemen met de bevoegde overheid van de betreffende LS teneinde de
praktische modaliteiten te bekomen.

VI.

MODELVERKLARINGEN

Model nr. 1 - af te leveren door een erkende dierenarts
Ik ondertekende, …………………… (naam invullen), erkende dierenarts werkende
onder ordenummer:…………………………(ordenummer invullen) verklaar hierbij
dat
de
herten
geïdentificeerd
met
volgende
identificatienummers
…………….………………………………….. (identificatie-nummers invullen):
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sinds hun geboorte of ten minste de laatste 6 maanden voorafgaand aan
hun uitvoer naar Marokko op: ………………. (1) in de volgende inrichtingen
in België hebben verbleven op de vermelde data:
Verblijfplaats (naam Startdatum van het Einddatum van het
en volledig adres)
verblijf (dd/mm/jj)
verblijf (dd/mm/jj)

-

de reiniging, ontsmetting, en het ontdoen van insecten van het voertuig met
nummerplaat ……………. onder mijn toezicht werd uitgevoerd
o op…/…./…. om……..u………… (datum en tijdstip)
o met het (de) product(en):……………………(1)
en het vervoermiddel ter bescherming tegen vectoren (Culicoïdes) werd
behandeld:
o op…/…./…. om……..u………… (datum en tijdstip)
o met het product:………….. (1)

Datum:
Handtekening en stempel:
de datum moet worden verstrekt door de operator die de afgifte van de verklaring aanvraagt, en
komt overeen met de datum waarop de herten naar Marokko worden uitgevoerd.
(2) commerciële naam van de product(en) vermelden
(1)

Model nr. 2 - af te leveren door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de
isolatie van de herten
Ik ondertekende, …………………… (naam invullen), erkende dierenarts werkende
onder ordenummer…………… (ordenummer invullen), die toezicht houdt op de
isolatie gevestigd te ……………………….. (adres invullen), verklaar hierbij dat:
-

de dieren afkomstig zijn van een inrichting:
o waarin geen enkel klinisch geval van Maedi-Visna, brucellose,
tuberculose en van IBR/IPV werd vastgesteld,
o die in de laatste 6 maand voor uitvoer van de dieren niet werd
onderworpen aan beperkingen voor besmettelijke ziekten, met
uitzondering van BT,

-

de dieren ten minste de laatste 45 dagen voor de uitvoer, of bij ingang van
de isolatie, beschermd werden tegen Culicoïdes
o met het product(en):……… (1)
o op …./…./…. (datum (/data) van behandeling)
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-

er zich geen klinische tekenen van besmettelijke, infectieuze of parasitaire
ziekten, waaronder brucellose, tuberculose, leukose, infectieuze boviene
rhinotracheïtis, Q-koorts, leptospirose, anthrax, hondsdolheid, schurft,
paratuberculose, cowdriose, myiasis, dermatofilose, contagieuze agalaxie,
capriene artritis/encefalitis, Maedi-Visna, Chronic Wasting Disease,
enzoötische abortus van schapen, salmonellose (S. abortus ovis),
trypanosomiasis, hemorrhagische septicemie veroorzaakt door pasteurella,
oviene pulmonaire adenomatose voor hebben gedaan bij de herten
gedurende de isolatieperiode tot de dag van inladen;

-

de dieren in de laatste 10 dagen voor hun inladen werden behandeld tegen
endo- en ectoparasieten:
o op …./…./…. (datum van behandeling)
o met het (de) product(en):……………….. (1)

Datum:
Handtekening en stempel:
(1)

commerciële naam van de product(en) vermelden

Model nr. 3 – verklaring met betrekking tot de intradermotuberculinatie, af te leveren
door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie van de herten
Gezien de verklaring betreffende de tuberculinatie geldt als analyseresultaat,
dient het de zending van herten naar Marokko te vergezellen. Het moet bijgevolg
ook opgesteld worden in het Frans.
Ik ondertekende, ……………………, erkende dierenarts werkende onder
ordenummer……………, die toezicht houdt op de isolatie gevestigd te
……………………….. (adres invullen), verklaar hierbij dat:
-

de uit te voeren dieren in de 30 dagen voor hun inladen met negatief
resultaat onderworpen zijn aan een intradermale tuberculinatietest
o datum van tuberculinatie:………….
o datum van controle:…………………..
o identificatienummers en resultaat van de dieren:
Identificatienummer hert

resultaat
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Je soussigné, ........................, vétérinaire agréé travaillant sous le numéro d'ordre
..............., qui supervise l'isolement situé à .............................. (insérer l'adresse),
certifient par la présente:
-

les animaux à exporter ont été soumis, avec un résultat négatif, à une
intradermotuberculination au cours des 30 jours précédant le chargement
o date du test tuberculination: .............
o date du contrôle :………………………
o numéros d'identification et le résultat des animaux :
numéro d'identification du résultat
cerf

Date:
Cachet et signature:
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