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I.

MEXICO

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Paarden

II.

IB.MX.01.05
Augustus 2021

GN-Code
0101

Land
Mexico

BILATERAAL CERTIFICAAT

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTL.MX.01.05

Veterinair certificaat voor de uitvoer van paarden

III.

5 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Mexico
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Mexico is niet nodig voor de
export van paarden.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Test voor rhinopneumonie bij veulens jonger dan 4 maanden
Veulens jonger dan 4 maanden moeten voor rhinopneumonie worden getest door
middel van een hemagglutinatiestest of een eenvoudige radiale hemolyse, in een
laboratorium erkend door het FAVV.
Deze methoden worden door geen enkel door het FAVV erkend laboratorium gebruikt:
er kan dus niet aan de eis van punt 2.4.3.6.3 van het certificaat worden voldaan.
Bijgevolg is export van veulens jonger dan 4 maanden niet mogelijk.
Verblijfplaatsen van het paard voorafgaand aan de uitvoer
Er moeten garanties betreffende diergezondheid worden gegeven voor de 60
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 60 dagen voorafgaand aan zijn uitvoer.
De inrichting waar de quarantaine plaatsvindt (wanneer deze van toepassing is – zie
verder) moet meegeteld worden.
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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 als ook de periode van verblijf op deze plaatsen, voor de 60 dagen
voorafgaand aan de uitvoer van het paard naar Mexico.
Indien er meerdere paarden worden uitgevoerd dient een verklaring per paard te
worden voorzien.
Sanitair statuut van de verblijfplaatsen voorafgaand aan de uitvoer
Er moeten garanties betreffende diergezondheid worden gegeven voor de
inrichtingen waarin het paard heeft verbleven tijdens de 60 dagen voorafgaand
aan zijn uitvoer.
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.
In deze verklaringen moeten de garanties zijn opgenomen die in de modellen nr.
1 / nr. 2 die ter beschikking worden gesteld in punt VI. van deze instructie
vermeld staan.
Quarantaine voorafgaand aan de export
Het toepassen van een quarantaineperiode hangt af van de leeftijd van het paard en
van de aard van het paard.
A. Topsportpaarden ouder dan 4 jaar
Onder topsportpaard verstaat men een paard dat regelmatig deelneemt aan nationale
en internationale competities. Bewijs hiervan moet door de eigenaar van het paard
voorgelegd worden.
Paarden ouder dan 4 jaar die topsportpaarden zijn, worden niet aan een
quarantaineperiode onderworpen voorafgaand aan hun uitvoer.
Topsportpaarden ouder dan 4 jaar moeten echter de drie weken voorafgaand aan de
export ononderbroken in de Europese Unie hebben verbleven, onder het toezicht van
een dierenarts erkend in België / een praktijkdierenarts uit de lidstaat (LS) van verblijf.
Deze informatie kan worden gegeven aan de hand van een verklaring van een
erkende dierenarts, of van een verklaring van een praktijkdierenarts uit een
andere LS voor een inrichting gelegen in deze LS (zie voorgaand punt voor meer
details betreffende deze verklaringen).
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B. Paarden van 4 jaar of jonger en de paarden ouder dan 4 jaar die geen
topsportpaarden zijn
Alle paarden van 4 jaar of jonger en de paarden ouder dan 4 jaar die geen
topsportpaarden zijn, moeten de 3 weken voorafgaand aan hun uitvoer aan een
quarantaine van 3 weken worden onderworpen.
De modaliteiten die beschreven zijn in de instructiebundel IB.AA.QU-IS betreffende
quarantaine / isolatie moeten worden gevolgd voor wat betreft de goedkeuring van de
quarantaineruimte et de melding van het in quarantaine plaatsen van paarden.
Mexico legt geen additionele eisen op ter aanvulling van de algemene eisen die van
toepassing zijn voor quarantaine- / isolatieruimtes.
V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punt 1.22: de schets van het paard moet het certificaat vergezellen, in geval van een
paardachtige ouder dan 1 jaar. Twee mogelijkheden:
- Hetzij is de schets ingevuld in de daarvoor voorziene pagina van het
identificatiedocument van het paard: in dit geval naast de microchipnr. ook “ver
documento de identificación / zie identificatiedocument” toevoegen in de laatste
kolom “Merkteken en microchipnr.”
- Hetzij is de schets niet ingevuld in de daarvoor voorziene pagina van het
identificatiedocument van het paard: in dit geval moet de schets als bijlage
worden toegevoegd aan het certificaat.
Punt 2.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de dierziektestatus
van België voor de vermelde ziektes, op de website van het FAVV.
Punt 2.2.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de
verblijfsverklaring die ter beschikking wordt gesteld door de operator.
Punt 2.2.3: deze verklaring is enkel worden van toepassing op de 60 dagen
voorafgaand aan de uitvoer.
Voor de aangifteplichtige ziektes (dourine, kwade droes en Venezolaanse
paardenencefalomyelitis)
- De landen van verblijf gedurende de laatste 60 dagen voorafgaand aan de
uitvoer bepalen, op basis van de verblijfsverklaring die ter beschikking wordt
gesteld door de operator.
- Voor elk van de geïdentificeerde landen, de dierziektestatus gedurende het
verblijf van het paard controleren voor deze ziektes, op de website van de OIE,
volgens volgende werkwijze.
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 60 dagen heeft verbleven aan te vinken.
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o In de kolom “DISEASE”, op Select all klikken in het drop down menu om
alle ziektes uit te vinken en nadien enkel Dourine, Glanders en
Venezuelan equine encephalomyelitis aan te vinken.
o In de kolom “REPORT DATE”, een periode selecteren die de laatste 60
dagen dekt (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 de plaats van verblijf
niet is aangegeven als uitbraak in de notificatie. Hiervoor moet men op
het oog uiterst rechts in de notificatielijn drukken, en het tabblad
Outbreaks in de notificatie uitbreiden.
Voor de ziektes die niet aangifteplichtig zijn (de overige ziektes)
De verklaring op het certificaat kan worden ondertekend op basis van de
verklaring(en) van de erkende dierenarts (en) (zie modelverklaring nr. 1 in punt
VI. van deze instructie) of van de praktijkdierenarts(en) uit een andere LS
(inrichting gelegen in een andere LS – zie modelverklaring nr. 2 in punt VI. van
deze instructie) die toezicht heeft (hebben) gehouden op het paard gedurende
de 60 dagen voorafgaand aan zijn uitvoer.
Punt 2.3: de optie die niet van toepassing is moet geschrapt worden.
- Indien de eerste optie van toepassing is, kan het punt ondertekend worden voor
zover er voldaan is aan de voorwaarden inzake quarantaine vermeld in punt IV.
van deze instructie.
- Indien de tweede optie van toepassing is, kan het punt ondertekend worden op
basis van de verklaring(en) van de erkende dierenarts(en) (zie
modelverklaring nr. 1 in punt VI. van deze instructie) of van de
praktijkdierenarts(en) uit een andere LS (inrichting gelegen in een andere
LS – zie modelverklaring nr. 2 in punt VI. van deze instructie) die toezicht
heeft (hebben) gehouden op het paard gedurende de laatste 3 weken
voorafgaand aan zijn uitvoer.
Punt 2.4.1: de analyses moeten worden uitgevoerd in een door het FAVV erkend
laboratorium. De lijst met de door het FAVV erkende laboratoria is beschikbaar op de
website van het FAVV.
Punt 2.4.2: deze verklaring mag worden getekend na controle van de specifieke pagina
voor vaccinaties in het identificatiedocument van het paard.
Punt 2.4.3: deze verklaring mag worden getekend na controle.
- Voor wat betreft de vereiste analyses worden de resultaten verkregen op de
gevraagde testen geverifieerd.
- Voor wat betreft de vaccinaties wordt er rekening gehouden met de vaccinaties
opgenomen op de specifieke pagina voor vaccinaties in het
identificatiedocument van het paard.
- Punt 2.4.3.6.2: dit punt kan geattesteerd worden op basis van de
verklaring(en) van de erkende dierenarts(en) (zie modelverklaring nr. 1 in
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punt VI. van deze instructie) of van de praktijkdierenarts(en) uit een andere
LS (inrichting gelegen in een andere LS – zie modelverklaring nr. 2 in punt
VI. van deze instructie) die toezicht heeft (hebben) gehouden op het paard
gedurende de 60 dagen voorafgaand aan zijn uitvoer.
Punt 2.4.3.6.3: gezien de vereiste test niet kan worden uitgevoerd in een door
het FAVV erkende laboratorium, moet dit punt altijd geschrapt worden (export
van veulens jonger dan 4 maanden is niet mogelijk – zie punt IV. van deze
instructie).

Punt 2.5: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.
- Optie 2.5.1 is a priori van toepassing in België: verificatie mogelijk op de website
van de OIE, door als volgt aan de slag te gaan:
o In de kolom “COUNTRY/TERRITORY”, op Select all klikken in het drop
down menu om alle landen uit te vinken en nadien enkel Belgium
aanvinken.
o In de kolom “REPORT PERIOD”, zich ervan vergewissen dat het vakje
Select all is aangevinkt.
o In de kolom “REPORT YEAR”, het nodige aantal jaren aanvinken, vanaf
het meest recente jaar, zodat er minstens één landelijk rapport wordt
weergegeven als resultaat. Het meest recente rapport kan worden
geraadpleegd door te klikken op het oog uiterst rechts van de betrokken
lijn.
o De ziekte – myase met Cochliomyia hominivorax – moet opgenomen
zijn in deel 3. OIE-listed diseases never reported or absent in this period.
- Indien optie 6.5.1 niet meer van toepassing moest zijn, dan kan optie 6.5.2
worden ondertekend na een gunstige controle door de certificerende dierenarts
of een andere dierenarts met opdracht die kan verklaren dat er aan de eisen is
voldaan. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om ervoor te zorgen
dat een officiële dierenarts aanwezig is op de nodige momenten.
- De lijst van veterinaire geneesmiddelen toegelaten in België is beschikbaar op
de website van het FAGG en moeten gebruikt worden overeenkomstig de
aanbevelingen van de fabrikant.
Punt 2.6.1: de reiniging en ontsmetting van het transportmiddel is voorzien in de
regelgeving en dus gedekt door deze. Dit is niet het geval voor de desinsectie
van het transportmiddel. Voor wat betreft de desinsectie kan deze verklaring
worden ondertekend op basis van een verklaring afgeleverd door de operator /
transporteur, die opgesteld is overeenkomstig model nr. 3 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 behandeling 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.
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Punt 2.6.2: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
Punt 2.6.3: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een gunstig klinisch
onderzoek uitgevoerd door de certificerende dierenarts. In geval van wonden moet de
operator deze, in aanwezigheid van de certificerende dierenarts, schoonmaken en
behandelen met een insecticide en acaricide product, in plaats van met Coumafos
(waarvan het gebruik niet toegelaten is in België).

VI.

VERKLARINGSMODELLEN

Model nr.1 – af te leveren door de erkende dierenarts voor de periode tijdens dewelke
hij het uitgevoerde paard onder zijn toezicht heeft gehad gedurende de 60 dagen
voorafgaand aan zijn uitvoer naar Mexico
Ik, ondergetekende ......................................., dierenarts erkend in België met
ordenummer ........................................, bevestig dat ik het paard ………….……… (1)
onder mijn toezicht heb gehad van ……………….. tot …………………….. en
verklaar hierbij dat:
-

-

de inrichtingen waarin het genoemde paard verbleven heeft gedurende deze
periode vrij zijn gebleven van surra, equine coïtaal exantheem, ulceratieve
lymfangitis, epizoötische lymphangitis en infectie met Streptococcus equi
gedurende het verblijf van het paard;
het genoemde paard niet blootgesteld werd aan besmettelijke ziektes noch
symptomen ervan heeft getoond (2);
het paard niet blootgesteld werd aan equine coïtaal exantheem noch
symptomen ervan heeft getoond gedurende deze periode (4).

Datum:
Stempel en handtekening:
Naam en identificatie van het paard vermelden
Enkel te verklaren voor topsportpaarden, indien de periode van toezicht de laatste 3 weken
onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer naar Mexico omvat
(3)
Enkel te verklaren voor merries en hengsten, afhankelijk van de certificeringsoptie die gekozen
werd voor equine coïtaal exantheem
(1)

(2)
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Model nr.2 – af te leveren door de praktijkdierenarts uit een andere LS voor de periode
tijdens dewelke hij het uitgevoerde paard onder zijn toezicht heeft gehad gedurende
de 60 dagen voorafgaand aan zijn uitvoer naar Mexico, wanneer de inrichting in die
LS gelegen is
Declaration to be issued by the veterinary practitioner of another MS for the period
during which he/she supervised the exported horse during the 60 days prior to its
export to Mexico, when this establishment is located in the MS in question :
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:
-

-

the establishments in which the said horse has resided during this period
remained free from surra, equine coital exanthema, ulcerative lymphangitis,
epizootic lymphangitis and Streptococcus equi infection during the stay of the
said horse,
the said horse has not been exposed to contagious diseases, nor showed
symptoms of such diseases (7),
the said horse has not been in contact with equine coital exanthema nor
showed clinical signs compatible with the disease during this period (8).

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)
To declare only for high performance horses, if the supervision period includes the last 3 weeks
immediately preceding export to Mexico
(8)
To declare only for mares and stallions, depending on the certification option chosen for equine
coital exanthema
(1)
(2)

Model nr.3: af te leveren door de operator of de transporteur
Ik, ondergetekende ……………………………., vervoerder / operator (1),
verantwoordelijk voor het transport van volgende paarden …………………… (2) naar
hun plaats van inscheping met het oog op hun uitvoer naar Mexico, verklaar hierbij:
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-

dat de desinsectie van het voertuig met nummerplaat ………………………zal
worden uitgevoerd
o op …… / ..….. / ……. om ……..u……..
o te ……………………………………………………………………(3)
o met het (de) product(en) ………………………………………. (4)

-

dat dit voertuig het quarantainebedrijf / het laatste bedrijf van verblijf preexport zal verlaten
o op …… / ……. /…….. om …….u……
o met als directe bestemming de haven van inscheping
…………………………………… (5)

Datum:
Stempel en handtekening:
schrappen wat niet van toepassing is
identificatie-nr. van de paarden vermelden
(3)
adres vermelden van de plaats waar de behandeling zal plaatsvinden
(4)
commerciële naam van de producten vermelden
(5)
naam en adres van de haven van inscheping vermelden
(1)
(2)
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