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Toepassingsgebied

Productomschrijving
Runderen

GN-Code
0102

Land
Marokko

II. Bilateraal certificaat
Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTL.MA.04.01

Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van
runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit
België

8 blz.

III. Algemene voorwaarden
Erkenning voor export naar Marokko
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Marokko is niet nodig voor
de export van runderen.

IV. Specifieke voorwaarden
Paspoort en laatste bedrijf van verblijf
De runderen bestemd voor uitvoer moeten minstens 14 geïsoleerd worden
voorafgaand aan hun uitvoer (zie hieronder). Deze isolatie kan niet plaatsvinden in een
verzamelcentrum, gezien de duur van de isolatie de maximale toegestane tijd van
aanwezigheid in een verzamelcentrum overschrijdt.
De runderen bestemd voor uitvoer moeten dan ook in een bedrijf geïsoleerd worden,
en uitgevoerd worden vanuit dit bedrijf aan het einde van de isolatie.
Een nieuw paspoort moet worden aangevraagd voor alle runderen bestemd voor
uitvoer, op het beslagnummer van het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt. Gezien dit
bedrijf wordt vermeld op het paspoort van de runderen bestemd voor uitvoer, wordt het
beschouwd als de laatste bedrijf van verblijf van de runderen voorafgaand aan de
uitvoer.

Isolatie voorafgaand aan de uitvoer
De runderen bestemd voor uitvoer moeten vóór de uitvoer ten minste 14 dagen worden
geïsoleerd.
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In sommige gevallen kan het nodig zijn om de duur van deze isolatie te
verlengen (bijvoorbeeld wanneer België niet vrij van BTV is, de uitgevoerde
runderen niet tegen BTV gevaccineerd zijn en met een ELISA-test getest
worden → isolatie van minstens 28 dagen).
In alle gevallen moet de duur van de isolatie voldoende lang zijn om de in het
certificaat vereiste tests uit te voeren.

A. Te volgen procedure inzake isolatie voorafgaand aan de uitvoer
Met betrekking tot de isolatie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- de isolatieruimte moet vooraf worden goedgekeurd door de LCE voor export
naar Marokko;
- elke isolatie van runderen moet vooraf schriftelijk aan de LCE worden gemeld.
Deze melding en goedkeuring moeten tijdig bij de LCE worden aangevraagd / gemeld
met behulp van het aanvraagformulier “EX.VTL.QU-IS”, dat op de website van het
FAVV (onder "Algemene instructies") is gepubliceerd.
De isolatieruimte kan voor export naar Marokko worden goedgekeurd voor zover er
aan de volgende voorwaarden is voldaan.
- De isolatieruimte voldoet aan de algemene voorwaarden vermeld in de
verzameling
van
instructies
IB.AA.QU-IS
met
betrekking
tot
quarantaine/isolatie, gepubliceerd op de website van het FAVV (zie link
hierboven).
- De isolatieruimte is het ontwerp van specifieke maatregelen om de
desinsectisatie ervan te waarborgen. De volgende informatie moet worden
verstrekt bij de goedkeuringsaanvraag:
o de commerciële naam van de gebruikte producten (deze producten
moeten door de bevoegde Belgische overheid goedgekeurd zijn, moeten
actief zijn tegen vliegende insecten en moeten toegelaten zijn voor een
gebruik op plaatsen waar landbouwhuisdieren gehouden worden),
o de frequentie waarmee de genoemde producten zullen worden gebruikt
in de isolatieruimte, voor en tijdens de isolatie.
De lijst van voor dit gebruik toegelaten biocides is beschikbaar op de website
van het FAVV.
De LCE controleert dat de door de operator voorgestelde frequenties van
toediening conform zijn aan de gebruiksaanwijzingen gedetailleerd door de
fabrikant.
- De runderen aanwezig in de isolatieruimte zijn het onderwerp van specifieke
maatregelen die hun bescherming tegen vectoren waarborgen (gezien
bescherming tegen vectoren vereist wordt in het certificaat wanneer België niet
vrij is van BTV en in de additionele verklaring voor SBV). De volgende informatie
moet worden verstrekt bij de goedkeuringsaanvraag:
o de commerciële naam van de gebruikte producten (deze producten
moeten door de bevoegde Belgische overheid goedgekeurd zijn voor de
(preventieve) behandeling door bijtende en schadelijke vliegen),
o de frequentie waarmee de genoemde producten zullen worden gebruikt
op de runderen tijdens de isolatie.
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De voor dit gebruik toegelaten producten kunnen in de Vetcompendium
teruggevonden worden (selecteren op doeldier – rund, dan op toedieningsweg
– cutaan, en dan de bijsluiter controleren voor de gebruiksaanwijzing).
De LCE controleert dat de door de operator voorgestelde frequenties van
toediening conform zijn aan de gebruiksaanwijzingen gedetailleerd door de
fabrikant.
Elke isolatie kan op elk moment tijdens de isolatieperiode steekproefsgewijs door de
LCE worden gecontroleerd om na te gaan of er aan de isolatie-voorwaarden wordt
voldaan.
B. Invloed van de IBR-status van het bedrijf waar de isolatie doorgaat
Het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt beschikt over een IBR-status waarmee rekening
moet worden gehouden.
- Indien dit bedrijf over een I4 status beschikt, dan mogen enkel runderen
afkomstig uit bedrijven die beschikken over een I4 status in dit bedrijf in isolatie
worden gezet.
- Indien dit bedrijf over een I3 status beschikt, dan mogen enkel runderen
afkomstig uit bedrijven die beschikken over een I3 of een I4 status in dit bedrijf
in isolatie worden gezet.
- Indien dit bedrijf over een I2 status beschikt, dan mogen zowel runderen
afkomstig uit bedrijven die beschikken over een I2, een I3 en een I4 status in dit
bedrijf in isolatie worden gezet.
o De runderen afkomstig uit bedrijven die beschikken over een I3 of een I4
statuut moeten noodzakelijkerwijs gevaccineerd worden wanneer ze
binnenkomen in het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt.
o Deze vaccinatie moet geattesteerd worden door de bedrijfsdierenarts.
De modelverklaring opgenomen als model n°1 in punt VI. van deze
instructie kan hiervoor worden gebruikt.
De operator moet een document toevoegen aan zijn melding voor het in isolatie
plaatsen van runderen, dat aantoont dat hij rekening heeft gehouden met de IBRstatus van de bedrijven van herkomst van de runderen voorafgaand aan hun plaatsing
in isolatie EN de IBR-status van het bedrijf waar de isolatie doorgaat.
Dit document, dat bijvoorbeeld de vorm kan hebben van een vergelijkende tabel, moet
toelaten om de link te kunnen maken, voor elk rund, tussen de IBR-status van de
bedrijven van herkomst van de runderen voorafgaand aan hun plaatsing in isolatie, de
IBR-status van het bedrijf van isolatie en de maatregelen die eventueel genomen
werden (vaccinatie bijvoorbeeld).
De LCE controleert of de informatie compleet en conform is voorafgaand aan de
validatie van de melding voor het in isolatie plaatsen van runderen.
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Eisen gerelateerd aan IBR
De verplichte vaccinatie tegen IBR van uitgevoerde runderen is afhankelijk van de IBRstatus van het bedrijf waarvan de runderen afkomstig zijn. Het bedrijf dat in acht moet
worden genomen, is het laatste bedrijf van verblijf van de runderen voorafgaand aan
hun uitvoer (m.a.w. het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt).
- Indien dit bedrijf vrij is van IBR (status I4 of I3), dan moeten de uitgevoerde
runderen niet gevaccineerd zijn.
- Indien dit bedrijf niet vrij is van IBR (status I2), dan moeten de uitgevoerde
runderen wel gevaccineerd zijn.
De modaliteiten van deze vaccinatie (type vaccinatie, datum van vaccinatie), indien
deze van toepassing is, moeten geattesteerd worden op het certificaat. Indien er in
éénzelfde uitgevoerde lot dieren zijn die op verschillende data gevaccineerd werden,
dan moet de informatie inzake de vaccinatie van de dieren worden opgenomen in een
bijlage aan het certificaat. De tabel toegevoegd als model n°2 in punt VI. van deze
instructie moet worden gebruikt voor deze bijlage.

Eisen gerelateerd aan het Schmallenbergvirus (SBV)
Een additionele verklaring met betrekking tot het SBV moet de runderen vergezellen.
Deze aanvullende verklaring is beschikbaar op de website van het FAVV.
De runderen uitgevoerd naar Marokko moeten afkomstig zijn van een bedrijf waar er
geen gevallen van SBV werden vastgesteld gedurende de 3 maanden voorafgaand
aan de uitvoer. Het bedrijf dat in rekening moet worden genomen, is het laatste bedrijf
van verblijf van de runderen voorafgaand aan hun uitvoer (m.a.w. het bedrijf waar de
isolatie plaatsvindt).
Het voldoen aan deze eis kan worden gegarandeerd aan de hand van een verklaring
afgeleverd door de bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar de quarantaine plaatsvindt,
opgesteld overeenkomstig model nr. 3 in punt VI. van deze instructie.

Eisen gerelateerd aan het Blauwtongvirus (BTV)
A. Stappenplan
Het volgende schema geeft een samenvatting van de te volgen aanpak voor het
blauwtongvirus, gebaseerd op de gezondheidsstatus van het exporterende land en de
vaccinatiestatus van de uitgevoerde dieren.
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(1) variabele duur afhankelijk van de uitgevoerde test (14 dagen indien
PCR, 28 dagen indien ELISA)
(2) de test moet minstens 14 (PCR) of 28 (ELISA) dagen na het begin
van de isolatie worden uitgevoerd
(3) variabele duur afhankelijk van de datum van vaccinatie en van het
gebruikte vaccin
(4) de test (PCR) mag pas worden uitgevoerd 14 dagen na het begin
van de immune bescherming vastgesteld in de specificaties van het
vaccin

Uitgevoerde
runderen
gevaccineerd
tegen BTV

Sinds meer dan
60 dagen

Sinds minder dan
60 dagen

Geen additionele
eisen

- Isolatie van minstens
14 dagen (3)
- Analyses voor BTV
(4)

B. Vaccinatiestatus
Indien het land van export niet vrij is van BTV, moeten de runderen aan verschillende
eisen voldoen die variëren naargelang de vaccinatiestatus van de uitgevoerde
runderen.
Als vaccinatiedatum dient men steeds rekening te houden met de laatste datum
waarop een vaccinatie is uitgevoerd (hetzij een jaarlijkse herhaling = rappel, hetzij een
primovaccinatie, hetzij de herhaling van de primovaccinatie (= booster; de tweede
vaccinatie van de primovaccinatie) indien deze nodig is).
Indien geen geldige vaccinatielijsten voorhanden zijn, gaat men ervan uit dat er geen
vaccinaties uitgevoerd zijn.
Voor de exportcertificering moet deze vaccinatiestatus geattesteerd worden, dit via het
model ‘vaccinatie-attest’ (zie verder), een handgeschreven verklaring die dezelfde
gegevens bevat als dit model of via attestatie in het runderpaspoort.
Enkel de vaccinatiestatus van door een dierenarts gevaccineerde dieren kan
geattesteerd worden.
Om dit attest te verkrijgen dient als eerste stap een individuele registratie per dier van
de door de dierenarts uitgevoerde vaccinaties te worden opgesteld (= individuele
vaccinatielijst). De vaccinatielijst is nodig voor het opstellen van een vaccinatie-attest,
en bevat minstens het oormerknummer van elk gevaccineerd dier en de datum van de
meest recente toegediende vaccinaties (indien dit een primovaccinatie betreft, worden
de twee vaccinatiedata vermeld). Op basis van deze lijsten kan op elk ogenblik een
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vaccinatieattest opgesteld, of de vaccinatie op het rundveepaspoort geattesteerd
worden.
Betreffende het attest zelf aanvaardt het FAVV voor dergelijke certificering enkel een
originele, in onuitwisbare inkt geschreven attestatie die de vaccinatiestatus van het
dier eenduidig aantoont en die opgesteld is door de dierenarts die de vaccinatie heeft
uitgevoerd, hetzij door de dierenarts die na aankoop van het dier de informatie omtrent
de vaccinatie overgenomen heeft op de vaccinatielijst van de nieuwe
verantwoordelijke.
De meest recente informatie betreffende de individuele vaccinatielijst, het
vaccinatieattest (alsook een modelformulier hiervan), 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.
Deze vaccinatie-attesten (modelformulier(en), handgeschreven verklaring(en) en/of
runderpaspoort(en)) worden door de operator ter beschikking gesteld van de
certificerende agent.

Analyses voorafgaand aan de uitvoer
Tijdens de isolatieperiode moeten verschillende tests worden uitgevoerd:
- analyses voor BVD (van toepassing in alle gevallen),
- analyses voor IBR (van toepassing in alle gevallen),
- analyses voor BTV (van toepassing afhankelijk van de sanitaire status van het
land van uitvoer en van het vaccinatiestatus van de dieren),
- analyses voor SBV (van toepassing in alle gevallen).
Rekening houden met de verschillende minimum- en maximumtermijnen die in het
certificaat worden vermeld voor de verschillende analyses.
A. Analyses voor BVD
Als een rund tijdens de isolatieperiode een positief resultaat voor BVD heeft, moet het
dier uit de isolatieruimte worden verwijderd.
In de wetenschap dat er een risico van besmetting bestaat, moeten de volgende
maatregelen worden getroffen:
- de isolatie van de overige runderen wordt stopgezet en de isolatieruimte wordt
gereinigd en gedesinfecteerd
o de isolatie van de overige runderen moet opnieuw gestart worden en het
in isolatie plaatsen van runderen moet opnieuw aan het FAVV worden
gemeld (zie punt IV. Isolatie voorafgaand aan de uitvoer van deze
instructie),
o een leegstand van 3 weken moet worden toegepast op het initiële
isolatieruimte;
OF
- de isolatie van de overige runderen wordt verder gezet in de isolatieruimte
o deze runderen worden 3 weken later opnieuw getest
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o de certificering kan plaatsvinden indien alle opnieuw geteste runderen
negatief zijn.
Indien de operateur de dieren wenst te vaccineren tegen BVD (omdat de importeur dit
bijvoorbeeld vereist), dan doet hij dit op eigen risico.
- Elk vals positief resultaat voor een test uitgevoerd na de vaccinatie en gelinkt
aan een tijdelijke viremie omwille van vaccinatie zal als hierboven vermeld
worden behandeld.
- Er wordt dus aangeraden om de vaccinatie uit te voeren nadat negatieve
resultaten werden bekomen op de testen vereist voor BVD.
B. Analyses voor IBR
Als een rund tijdens de isolatieperiode een positief IBR-resultaat heeft, dan moet dit
rund noodzakelijk uit de isolatieruimte verwijderd worden.
Voor wat betreft de overige runderen aanwezig in isolatie, moet er rekening worden
gehouden met de IBR-status van het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt en met de
vaccinatiestatus van de geïsoleerde runderen.
Indien het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt over een I3 of een I4 status beschikt, dan
bestaat er een risico van overdracht van het IBR-virus aan de andere dieren aanwezig
in isolatie.
- De isolatie moet worden stopgezet en de isolatieruimte moet worden gereinigd
en ontsmet.
- De isolatieperiode moet opnieuw worden gestart (het in isolatie plaatsen van
runderen moet opnieuw aan het FAVV worden gemeld – zie punt IV. Isolatie
voorafgaand aan de uitvoer van deze instructie), en de dieren moeten opnieuw
getest worden voor IBR tijdens deze nieuwe isolatieperiode.
Indien het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt over een I2 status beschikt, dan is de
risico van overdracht van het IBR-virus aan de andere dieren aanwezig in isolatie
afhankelijk van hun vaccinatiestatus.
- Indien alle andere runderen aanwezig in isolatie immuniteit voor IBR hebben
verkregen tegen het moment van het plaatsen in isolatie (omdat ze de 2 injecties
van de primovaccinatie werden toegediend of omdat ze een rappel werden
toegediend binnen de door het vaccinproducent voorgeschreven termijnen),
dan mag de isolatie worden verdergezet en de dieren worden uitgevoerd aan
het einde van de isolatie.
- Indien sommige van andere runderen aanwezig in isolatie nog geen immuniteit
voor IBR hebben verkregen tegen het moment van het plaatsen in isolatie
(bijvoorbeeld omdat ze maar één injectie van een primovaccinatie hebben
gekregen), dan kan de operator kiezen voor een van de volgende opties.
o Ofwel verwijdert hij de runderen die nog geen immuniteit voor IBR
hebben verkregen van de isolatie, en zet hij de isolatie van de runderen
die wel immuniteit voor IBR hebben verkregen voort. De runderen
waarvan de isolatie werd voortgezet mogen worden uitgevoerd aan het
einde van de isolatie.
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o Ofwel stopt hij de isolatie, reinigt en ontsmet hij de isolatieruimte, start hij
de isolatie opnieuw en test hij alle dieren opnieuw voor IBR tijdens deze
nieuwe isolatieperiode.
De operator moet de vaccinatiestatus voor IBR van de runderen aanwezig in
isolatie kunnen aantonen, en dit aan de hand van verklaringen afgeleverd door
de bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar deze vaccinaties toegediend werden,
opgesteld op basis van model n°1 in punt VI. van deze instructie.

C. Analyses voor BTV
Als een rund positief test voor BTV aan de hand van een ELISA-test, dan is het
noodzakelijk om een PCR test uit te voeren om de afwezigheid van een actieve
besmetting te verifiëren.
Als een rund positief test voor BTV aan de hand van een PCR-test, dan mag het niet
worden uitgevoerd en moet het uit de isolatieruimte worden verwijderd.
Voor wat betreft de overige runderen aanwezig in isolatie, moet er rekening gehouden
worden met de maatregelen genomen inzake bescherming tegen insecten.
- Indien de operator kan aantonen dat hij zich gehouden heeft aan de
verbintenissen inzake het desinsectiseren van de isolatieruimte en het
beschermen van de runderen in isolatie tegen vectoren die hij aangegaan heeft
in het kader van de goedkeuring van zijn isolatieruimte, dan mag de isolatie van
de overige runderen aanwezig in isolatie worden verdergezet, en mogen deze
aan het einde van de isolatie worden uitgevoerd.
o De implementatie van de vectorbescherming moet worden bevestigd
door een verklaring van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de
isolatie (zie model nr. 4 in punt VI. van deze instructie).
o De maatregelen verklaard door de erkende dierenarts die toezicht houdt
op de isolatie moeten in overeenstemming zijn met de verbintenissen die
de operator heeft aangegaan in het kader van de goedkeuring van zijn
isolatieruimte.
- Indien de operator niet kan aantonen dat hij zich gehouden heeft aan de
voormelde verbintenissen, dan moet de isolatie worden stopgezet, moet de
isolatieruimte worden gereinigd, gedesinfecteerd en gedesinsectiseerd, en
moet de isolatie van de overige runderen opnieuw gestart worden.
o Deze nieuwe isolatie moet aan de LCE gemeld worden.
o De analyses uitgevoerd tijdens de voorgaande isolatie zijn niet meer
geldig en moeten opnieuw uitgevoerd worden.
D. Analyses voor SBV
Gezien de incubatieperiode voor SBV, moeten de stalen minstens 7 dagen na de
aanvang van de bescherming tegen vectoren worden genomen, en niet specifiek op
dag 7 zelf.
Als een rund tijdens de isolatieperiode positief test voor SBV, dan moet de isolatie van
de runderen worden stopgezet, gezien er niet meer voldaan kan worden aan de
voorwaarde dat er geen enkel geval van SBV werd vastgesteld in het bedrijf van
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herkomst van de runderen gedurende de laatste 3 maanden (gezien het bedrijf van
herkomst overeenkomt met het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt).
De isolatie van de overige runderen moet opnieuw worden gestart:
- ofwel onmiddellijk in een andere bedrijf dat voldoet aan het eis inzake SBV,
- ofwel 3 maanden later op hetzelfde bedrijf, voor zover er geen additionele SBVgevallen werden vastgesteld gedurende deze periode van 3 maanden.
Het in isolatie plaatsen moet opnieuw aan het FAVV gemeld worden – zie punt IV.
Isolatie voorafgaand aan de uitvoer van deze instructie.

Bijlage A
Bijlage A moet worden ingevuld op de dag dat de dieren de isolatie verlaten om op hun
vervoermiddel te worden geladen.
Het kan enkel worden afgeleverd na een gunstig klinisch onderzoek van de dieren.
De operator moet het nodige regelen met zijn LCE zodat deze bijlage op de dag van
het inladen kan worden afgeleverd.

Bijlage B
Bijlage B moet worden ingevuld in geval van rust in een erkende controlepost (ter
herinnering, overeenkomstig de van toepassing zijnde eisen inzake dierenwelzijn bij
intracommunautair verkeer is een rusttijd van 24 uur in een controlepost is verplicht na
29 uur reistijd in geval van runderen en na 19 uur reistijd in geval van kalveren).
- Bijlage B moet ingevuld worden door de bevoegde dierenarts van de erkende
controlepost(en) waarin een stop plaatsvindt gedurende de reis (zie het
journaal).
- Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de aflevering van deze
bijlage aan te vragen bij de bevoegde overheid van het/de land(en) van
doorvoer waar de dieren gelost worden, dit rekening houdend met de termijnen
en voorwaarden die van toepassing zijn in dit/deze land(en).

Certificaat voor intracommunautair handelsverkeer
In overeenstemming met de richtlijn van de Raad van 26 juni 1964 inzake
veterinairrechtelĳke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire
handelsverkeer in runderen en varkens en de beschikking 93/444/EEG houdende
toepassingsbepalingen inzake het intracommunautair verkeer van bepaalde levende
dieren en producten die bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen, dient er voor de
runderen die geëxporteerd worden naar Marokko eveneens een intracommunautair
certificaat tot aan de grens van de Europese Unie opgemaakt te worden.
Een intracommunautair TRACES-certificaat, model 64/432 (2016/2008) F1 Bovine,
moet worden opgesteld voor slachtdieren: een verblijf van minstens 30 dagen op het
bedrijf waarvan de dieren worden verzonden is dan niet noodzakelijk en de dieren
mogen verzonden worden aan het einde van de 14 dagen durende isolatieperiode.
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De landen van doorvoer, met name Frankrijk en Spanje, moeten duidelijk vermeld
staan in vak I.27 van het intracommunautaire certificaat.

V. Certificeringsvoorwaarden
Bilateraal certificaat
Punt 7.1.1
Gelet op de verplichte periode van isolatie, kan als plaats van verzending enkel het
adres van de isolatieruimte ingevuld worden.
Punten 8.1.1 en 8.1.2
Deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus van
België voor de vermelde ziekten, op de website van het FAVV.
Punt 8.1.3
Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
Punt 8.2
Het bedrijf dat in acht moet worden genomen, is het laatste bedrijf van verblijf van de
runderen, vermeld op hun paspoort (m.a.w. het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt).
Punt 8.2.1
Deze verklaring kan worden ondertekend na controle van dierziektestatus van het
bedrijf voor de vermelde ziekten, in Sanitel.
Punt 8.2.2
Deze verklaring kan worden ondertekend na controle van dierziektestatus van België
voor de vermelde ziekten, op de website van het FAVV.
- Indien België vrij is sinds minstens de vermelde periode, dan is het punt gedekt.
- Indien België niet vrij is, controleren dat er geen epidemiologische gebeurtenis
inzake een van deze ziekten gemeld werd aan de OIE gedurende de vermelde
periode.
Punten 8.2.3 tot en met 8.2.5
- Punt 8.2.3 kan enkel worden ondertekend indien het bedrijf waar de isolatie
plaatsvindt over een I3 of I4 status beschikt sinds minstens een jaar.
- Punten 8.2.4 en 8.2.5 kunnen worden ondertekend indien het bedrijf waar de
isolatie plaatsvindt over een I2 status beschikt. Afhankelijk van de
vaccinatiestatus van de runderen bestemd voor uitvoer kan het noodzakelijk zijn
om zowel clausule 8.2.4 als clausule 8.2.5 te ondertekenen.
- Wanneer punten 8.2.4 en/of 8.2.5 worden ondertekend, dan moet de datum van
de meest recente vaccinatie worden vermeld. Deze informatie wordt
aangeleverd door de operator aan de hand van verklaringen afgeleverd door de
bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar deze vaccinaties toegediend werden,
opgesteld op basis van model n°1 in punt VI. van deze instructie.
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Indien het lot bestemd voor uitvoer runderen bevat die op verschillende data
gevaccineerd werden, dan moet deze informatie op een individuele wijze
worden opgenomen in een tabel opgesteld overeenkomstig model nr. 2 in punt
VI. van deze instructie. Deze tabel moet als bijlage aan het certificaat worden
toegevoegd.
Specifiek voor de vaccindosissen waarvan sprake is in punt 8.2.5 en die de
runderen moeten vergezellen: aangezien de uitvoer van de geneesmiddelen in
dit geval geen commercieel doel heeft, is hiervoor geen specifieke vergunning
nodig.

Punt 8.2.6
Deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de gezondheidsstatus van
België inzake BSE op de website van het FAVV.
- Als het laatste geval meer dan 7 jaar oud is, kan deze verklaring zonder verdere
controle worden ondertekend.
- Als het laatste geval minder dan 7 jaar oud is, moet de operator contact
opnemen met zijn LCE om te zien of het punt kan worden ondertekend.
Punt 8.3.1
De runderen dienen geboren en hun hele leven verbleven te hebben in België, dit kan
geverifieerd worden in SANITEL.
Punt 8.3.2
Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
Punt 8.3.3
Het laatste bedrijf van verblijf (m.a.w. het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt) kan
worden gelijkgesteld met “plaats van herkomst”.
- De voorwaarde inzake het klinisch onderzoek kan enkel gecertificeerd worden
op basis van een attestatie van een erkende dierenarts, opgesteld
overeenkomstig model nr. 2 in punt VI. van deze instructie.
- Met ziekten waarvoor quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn, worden de
aangifteplichtige ziekten bedoeld waaraan quarantainemaatregelen verbonden
zijn.
Punt 8.3.4
Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
Punt 8.3.5
De uitgevoerde runderen moeten na 2001 geboren zijn.
Punt 8.3.6
Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
Punt 8.3.7
De operator moet aantonen dat hij voldoet:
- enerzijds, aan de isolatie-eisen (voorafgaande goedkeuring van de
isolatieruimte, kennisgeving van de isolatie, voldoende duur van de isolatie,
enz.)
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anderzijds de eisen inzake analyseresultaten (analyses uitgevoerd tijdens de
isolatie, vereiste termijnen gerespecteerd, conforme resultaten, enz.)
De certificerende agent controleert de documenten die te zijner beschikking worden
gesteld, en in geval van gunstig controle, viseert (stempel en handtekening) de
analyserapporten en voegt hij die toe als bijlage aan het certificaat.
Punt 8.3.8.1
Op basis van dierziektestatus van België betreffende BTV (zie website FAVV). Wordt
de optie(s) van toepassing gekozen en de andere geschrapt.
- Indien België vrij is van BTV, kan punt 8.3.8.1.1 ondertekend worden.
- De optie(s) 8.3.8.1.2 of 8.3.8.1.3 kunnen worden ondertekend afhankelijk van
de vaccinatiestatus van de uitgevoerde dieren (zie schema in punt IV. van deze
instructie) indien België niet vrij is van BTV
o De operator stelt het vaccinatieattest
(modelformulier of
handgeschreven) / runderpaspoort van elk rund ter beschikking van de
certificerende agent om de vaccinatiestatus en de actieve immuniteit aan
te tonen.
o De operator moet rekening houden met het feit dat de van toepassing
zijnde optie van invloed kan zijn op de duur van de isolatieperiode (ten
minste 28 dagen voor niet-gevaccineerde runderen indien getest met
een ELISA).
o De operator stelt de nodige bewijzen ter beschikking van de
certificerende agent om aan te tonen dat er aan de isolatievereisten
wordt voldaan (voorafgaande goedkeuring van de isolatieruimte,
kennisgeving van de isolatie, voldoende duur van de isolatie, verklaring
van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de quarantaine voor wat
betreft de desinsectisatie van de isolatieruimte en de vectorbeschermende behandeling van de dieren, enz.), alsook aan de
analysevereisten (gunstige analyses tijdens de isolatie, analyses die
binnen de vermelde termijnen zijn uitgevoerd, enz.).
Punten 8.4 en 8.5
Om deze twee punten te ondertekenen, moet er rekening worden gehouden met het
volgende.
- De terminologie “beslag van oorsprong” moet geïnterpreteerd worden als het
laatst beslag van verblijf vermeld op het paspoort van de runderen (m.a.w. het
bedrijf waar de isolatie van de uitgevoerde runderen plaatsvindt).
- Het reinigen en desinfecteren van het transportmiddel kan worden
ondertekend op basis van de regelgeving.
- Onder “desinsectisatie” verstaat men de behandeling van de omgevingsruimte
met als doel het verwijderen van insecten, aan de hand van erkende producten
vermeld op de website van het FAVV (onder “Toegelaten biociden”).
o De desinsectisatie van de isolatieruimte wordt gedekt door de verklaring
afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie,
overeenkomstig model nr. 4 in punt VI. van deze instructie. Deze
verklaring wordt door de operator ter beschikking gesteld van de
certificerende agent.
o De desinsectisatie van het transportmiddel is een eis die verder gaat
dan wat de Europese regelgeving voorschrijft. Het kan ondertekend
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worden op basis van een verklaring van de operator / transporteur,
opgesteld overeenkomstig model nr. 5 in punt VI. van deze instructie.
▪ Dit attest moet voorafgaand aan de LCE worden verstrekt. De
operator moet contact opnemen met zijn LCE om de van
toepassing zijnde termijnen te kennen.
▪ De desinsectisatie moet in België plaatsvinden. 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 behandeling van de dieren tegen insecten wordt gedekt door de verklaring
afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie,
overeenkomstig model nr. 4 in punt VI. van deze instructie. Deze verklaring
wordt door de operator ter beschikking gesteld van de certificerende agent.

Additionele verklaring inzake SBV
Punt 1
Dit punt kan ondertekend worden op basis van een verklaring van de bedrijfsdierenarts
van het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt, opgesteld overeenkomstig model nr. 3 in
punt VI. van deze instructie.
Punt 2
Dit punt kan worden ondertekend voor zover de isolatieruimte goedgekeurd is voor
export naar Marokko, overeenkomstig de meest recente van toepassing zijnde eisen
(zie punt IV. van deze instructie) en de operator kan aantonen dat hij zijn
verbintenissen inzake bescherming tegen insecten heeft nageleefd, aan de hand van
een verklaring afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie,
opgesteld overeenkomstig model nr. 4 in punt VI. van deze instructie.
Punt 3
Dit punt kan ondertekend worden na controle van de analyseresultaten door de
certificerende agent. De analyseresultaten worden verschaft door de operator.
De analyseresultaten blijven geldig zolang er aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
- de isolatie van de dieren wordt niet onderbroken / stopgezet, EN
- een adequate bescherming tegen vectoren blijft permanent voorzien (zoals die
voorzien is door de operator overeenkomstig punt IV. van deze instructie en de
goedkeuring van zijn isolatieruimte),
- de isolatieruimte blijft goedgekeurd.
Bij het onderbreken van de isolatie of indien er geen adequate bescherming meer is,
zijn de resultaten niet meer geldig en moet de analyse opnieuw uitgevoerd worden.
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VI. Modelverklaringen
Model nr. 1 – af te leveren door de erkende dierenarts verantwoordelijk voor de
epidemiologische toezicht van de beslagen waar de vaccinatie tegen IBR werd
uitgevoerd
Ik, ondergetekende ……………………, erkende dierenarts werkende onder
ordenummer ………………. en verantwoordelijk voor het epidemiologische toezicht
op het bedrijf ………………………..(1), verklaar hierbij dat de volgende dieren
gevaccineerd zijn tegen IBR zoals beschreven:
Identificatie van het rund

Type vaccinatie (2)

Datum van de meest
recente injectie

Datum:
Handtekening en stempel:
(1) beslagnummer
(2) specificeren

invullen
naargelang het geval: primovaccinatie 1ste injectie / primovaccinatie 2ste injectie /

rappel

Model nr. 2 – tabel dat gebruikt moet worden om vaccinaties tegen IBR van de
uitgevoerde runderen te detailleren, wanneer het uitgevoerd lot bestaat uit runderen
gevaccineerd op verschillende data
Gezien deze tabel het certificaat moet vergezellen, dient het minstens het Frans te
bevatten.

Vaccinations IBR / Vaccinaties IBR
Identification du bovin /
Identificatie van het rund

Type de vaccination (1) /
Type vaccinatie (1)

Date de la dernière
injection /
Datum van de meest
recente injectie

(1) specificeren

naargelang het geval: primovaccination 1ère injection - primovaccinatie 1ste injectie /
primovaccination 2ème injection - primovaccinatie 2ste injectie / rappel
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Model nr. 3 – af te leveren door de bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar de isolatie
plaatsvindt
Ik, ondergetekende ……………………, erkende dierenarts werkende onder
ordenummer ………………. en verantwoordelijk voor het epidemiologische toezicht
op het bedrijf ………………………..(1), verklaar hierbij dat er geen geval van infectie
door het Schmallenbergvirus werd vastgesteld op het bedrijf in de laatste 3
maanden.
Datum:
Handtekening en stempel:
(1) beslagnummer

invullen

Model nr. 4 – af te leveren door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie
van de runderen
Ik, ondergetekende ……………………, erkende dierenarts werkende onder
ordenummer ………………., die toezicht houd op de isolatie van de runderen met
volgende identificatienummers, met het oog op hun uitvoer naar Marokko:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
verklaar hierbij:
-

dat de isolatieruimte gedesinsectiseerd werd
o aan de hand van volgende product: ………………………………….(1)
o op volgende data: ……………………………………………(2)

-

dat de runderen aanwezig in isolatie preventief tegen aantastingen door
bijtende en schadelijke vliegen behandeld werden :
o aan de hand van volgende product: ………………………………….(1)
o op volgende data: ……………………………………………(2

-

de genoemde runderen te hebben onderzocht op ……………………………
en deze gezond te hebben bevonden.

Datum:
Handtekening en stempel:
(1)
(2)

commerciële naam vermelden
alle data van behandeling vermelden
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Model nr. 5 – af te leveren door de operator of de transporteur
Ik, ondergetekende ……………………………., vervoerder / operator (1), verklaar
hierbij:
- dat
de
desinsectisatie
van
het
voertuig
met
nummerplaat
………………………zal worden uitgevoerd
o op …… / ..….. / ……. om ……..u……..
o 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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