DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S /
BROEDEIEREN / EICELLEN
I.

Algemeen

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Levende dieren

II.

IB.AA.QU-IS
september 2020

GN-code

Land
Alle landen die een
quarantaine / isolatie
vereisen voorafgaand aan
de uitvoer

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities
Quarantaine / isolatie = een tijdelijke afzondering van de te exporteren dieren om na
te gaan of de dieren al dan niet besmet zijn met ziektekiemen en om een besmetting
te voorkomen.
Quarantaineruimte / isolatieruimte = een door het FAVV goedgekeurde ruimte waarin
de te exporteren dieren tijdelijk kunnen worden afgezonderd.
Quarantaineperiode = de periode waarin alle te exporteren dieren, die deel uitmaken
van een of meerdere zendingen, onafgebroken in de goedgekeurde
quarantaineruimte/isolatieruimte verblijven.
“All-in” = alle dieren gaan op hetzelfde moment in de quarantaineruimte/isolatieruimte
“All-out” = alle dieren verlaten op hetzelfde moment in de quarantaineruimte /
isolatieruimte.
Erkend ontsmettingsmiddel = de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu beheert de lijst met erkende ontsmettingsmiddelen. Deze
lijst kan worden geraadpleegd op de website van de FOD.
“All-in - all out” principe
De basisprincipe van een quarantaine / isolatie is de “all-in all-out” principe. Met andere
woorden, alle dieren komen tegelijkertijd binnen en verlaten tegelijkertijd de
quarantaine/ isolatie.
Er wordt in geen enkel geval afgeweken van de “all-in” principe. Geen enkel dier mag
worden toegevoegd, eens de quarantaine / isolatie gestart is.
Er kan worden afgeweken van de “all-out” principe, onder voorwaarden.
- Ofwel zijn de afwijkingsmodaliteiten beschreven in de specifieke
instructiebundels (bijvoorbeeld: een dier die positief test voor een bepaalde
ziekte, daarom van de quarantaine / isolatie verwijderd wordt, maar de
quarantaine / isolatie van de overige dieren mag verder worden gezet).
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Ofwel worden de dieren aanwezig in de quarantaine / isolatie in verschillende
subloten uitgevoerd, op verschillende momenten:
o Indien de verschillende subloten naar dezelfde bestemming worden
uitgevoerd, dan moeten alle aanwezige dieren (sublot dat vertrekt
en andere subloten nog in quarantaine / isolatie) voldoen, op het
moment van vertrek van een sublot, aan de eisen (betreffende
infrastructuur en analyses) die van toepassing zijn voor deze
bestemming.
o Indien de verschillende subloten naar verschillende bestemmingen
worden uitgevoerd, dan moeten alle aanwezige dieren voldoen, op
het moment van vertrek van een sublot,
 aan de meest restrictieve eisen* (betreffende infrastructuur
en analyses), wanneer de verschillende aanwezige subloten
(sublot dat vertrekt en andere subloten nog in quarantaine /
isolatie) bestemd zijn voor verschillende landen;
 aan de eisen (betreffende infrastructuur en analyses) van
toepassing voor de effectieve bestemming, wanneer de
verschillende aanwezige subloten (sublot dat vertrekt en
andere subloten nog in quarantaine / isolatie) enkel nog
bestemd zijn voor hetzelfde land.
Opgepast!!! Export in subloten is enkel mogelijk wanneer het
dezelfde diersoort betreft, of zelfs familie (vogels).

* meest restrictieve eisen = meest strenge eisen voor een bepaald criterium voor de landen van
bestemming van de aanwezige subloten
- kan in het kader van export in subloten naar bestemmingen A en B, die van land A zijn
voor een criterium en die van land B voor een andere criterium;
- betreft alle nodige testen, termijnen, verklaringen, enz. die de operator toelaten aan te
tonen dat er aan alle eisen van de landen van bestemming wordt voldaan voor elk sublot.

Procedure voor de goedkeuring van een quarantaine- / isolatieruimte
A. Initiële goedkeuring van een quarantaine- / isolatieruimte
Een quarantaine- / isolatieruimte moet door de LCE goedgekeurd zijn voordat er dieren
er in quarantaine / isolatie geplaatst kunnen worden. Deze goedkeuring is afgeleverd
voor maximaal één jaar.
Een quarantaine- / isolatieruimte wordt goedgekeurd voor een specifiek land.
Het is mogelijk om zich voor verschillende landen te laten goedkeuren, voor
zover er voldaan wordt aan de eisen van de verschillende landen.
B. Hernieuwing van de goedkeuring van een quarantaine- / isolatieruimte
De goedkeuring afgeleverd door de LCE moet hernieuwd worden in de volgende
gevallen:
- de geldigheid van de goedkeuring komt ten einde;
- de infrastructuur van de quarantaine- / isolatieruimte is gewijzigd tijdens de
geldigheid van de goedkeuring;
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de specifieke voorwaarden van toepassing voor de quarantaine- / isolatieruimte,
die beschrijven zijn in deze instructie, zijn gewijzigd.

C. Modaliteiten betreffende de goedkeuring van een quarantaine- / isolatieruimte
Een goedkeuringsaanvraag, of het nu gaat om een initiële aanvraag of een
hernieuwing, moet worden ingediend bij de LCE, aan de hand van het specifieke
formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag beschikbaar op de website van het FAVV (deel A
van het formulier).
- Het indienen van de aanvraag bij de LCE is de verantwoordelijkheid van de
operator.
- Voor wat betreft het specifieke geval van de hernieuwing van de aanvraag, moet
de operator zich ervan vergewissen dat de aanvraag tijdig wordt ingediend (dat
wil zeggen binnen een redelijke termijn voor het organiseren van een inspectie
voorafgaand aan het vervallen van de lopende goedkeuring).
De quarantaine- / isolatieruimte wordt pas na een gunstige inspectie goedgekeurd door
de LCE. De inspectie laat toe na te gaan indien er aan de specifieke voorwaarden
vermeld in deze instructie voldaan is.
- De quarantaine- / isolatieruimte moet leeg zijn van dieren op het moment van
de inspectie die wordt uitgevoerd als onderdeel van een initiële
goedkeuringsaanvraag.
- De aanwezigheid van dieren in de quarantaine- / isolatieruimte op het moment
van de inspectie die wordt uitgevoerd als onderdeel van een hernieuwing van
de goedkeuring wordt getolereerd, maar niet aangemoedigd. Het kan de
controle ingewikkelder maken en de tijd die nodig is voor de controle verlengen.
- Als de inspectie die is uitgevoerd als onderdeel van een hernieuwing van de
goedkeuring als gevolg van overmacht niet kan worden uitgevoerd door de LCE
vóór de vervaldatum van de lopende goedkeuring, kan de geldigheid van de
lopende goedkeuring worden verlengd tot de nieuwe inspectie kan worden
uitgevoerd.
- Een inspectie is niet noodzakelijk indien de quarantaine- / isolatieruimte
al goedgekeurd is voor een land waarvoor de eisen gelijk of strenger zijn
dan die van het land waarvoor de goedkeuring wordt gevraagd. De
beslissing om een operator vrij te stellen van een nieuwe inspectie wordt
aan de LCE overgelaten.
Procedure voor de melding van het in quarantaine- / isolatie plaatsen van dieren
Elke quarantaine / isolatie van dieren in een door de LCE goedgekeurde quarantaine-/
isolatieruimte moet voorafgaand aan de LCE gemeld worden. Deze melding moet
worden uitgevoerd aan de hand van het specifieke formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag
beschikbaar op de website van het FAVV (deel B van het formulier).
Indien de dieren in quarantaine / isolatie worden gezet met het oog op uitvoer in
subloten, dan moet men op het formulier voor de melding van het in quarantaine/ isolatie plaatsen van dieren:
- alle verschillende landen van bestemming aangeven in punt 1.6.B (1.6.1),
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“subloten” vermelden achter het totaal aantal dieren in punt 1.6.B (1.6.3),
de identificatie van de dieren per sublot vermelden in punt 1.6.B (1.6.4).

Uitvoer in subloten naar verschillende landen vereist een voorafgaande
grondige beoordeling van de aanvraag (vergelijking van de voor de
verschillende landen van bestemming van toepassing zijnde eisen betreffende
infrastructuur en analyses, om te bepalen welke de meest restrictieve zijn).
Wanneer dieren in quarantaine / isolatie worden gezet met het oog op export in
subloten naar verschillende landen, dan moet de operator een aanvraag tot
inspectie indienen samen met het melden van in quarantaine / isolatie plaatsen
van dieren, zodat deze evaluatie kan worden gepland en uitgevoerd.
De quarantaine- / isolatieperiode mag enkel starten na ontvangst van de goedkeuring
van de LCE.
Een quarantaine / isolatie van dieren kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd
door de LCE. Deze controle heeft als doel:
- na te gaan dat er wordt voldaan aan de specifieke voorwaarden vermeld in deze
instructie;
- na te gaan dat er wordt voldaan aan de eventuele bijkomende voorwaarden
vermeld in de instructiebundel specifiek voor het “diersoort – land” combinatie.
Er moet tevens rekening worden gehouden met het volgende.
- Het FAVV moet te allen tijde op de hoogte zijn van de dieren in quarantaine /
isolatie en de duur van de quarantaine / isolatie, anders kan deze quarantaine
/ isolatie als ongeldig worden beschouwd en moet die opnieuw worden
opgestart. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om:
o alle relevante informatie hierover door te geven aan de LCE (zoals de
identificatie van dieren in quarantaine / isolatie, de reden waarom dieren
de quarantaine / isolatie hebben verlaten, de eventuele positieve tests
tijdens quarantaine/ isolatie, enz.);
o de relevante stappen tijdig ondernemen (zoals het melden van een
nieuwe quarantaine / isolatie voor dezelfde partij, het aanvragen van
verlenging van de duur van quarantaine / isolatie, enz.).
- De operator blijft verantwoordelijk voor het voldoen aan alle exportvereisten bij
certificering, rekening houdend met de datum van de certificering. De impact
van een aanpassing van de quarantaine / isolatie (zoals bijvoorbeeld een
aanpassing van de duur) moet worden geëvalueerd voorafgaand aan het
verzoek tot certificering en de nodige acties (zoals bijvoorbeeld de noodzaak
om de tests te herhalen zodat er wordt voldaan aan de termijnen vermeld in het
certificaat) moeten door de operator dienovereenkomstig worden genomen.
- Alle kosten (analyses, inspectie(s), aanpassing van de infrastructuur, enz.
…) zijn ten laste van de operator.
III.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Om goedgekeurd en in dienst te worden gesteld, dient een quarantaine- / isolatieruimte
te voldoen aan generieke eisen, die afhankelijk zijn van het diersoort die in
quarantaine/ isolatie gezet moet worden.
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Andere voorwaarden specifiek voor het land van bestemming kunnen zich toevoegen
aan deze generieke eisen: deze zijn dan vermeld
- ofwel in de instructiebundel specifiek voor het land in kwestie,
- ofwel in de importvoorwaarden doorgegeven door derde overheden,
- ofwel in elk ander officieel document afkomstig van een derde overheid.
Er moet aan deze specifieke eisen voldaan worden voor elk quarantaine/ isolatie van
dieren voor dit land van bestemming.
Algemene eisen voor quarantaine- / isolatieruimtes voor varkens
De quarantaineruimte / isolatieruimte is voorzien van een eigen
ingang en mag niet toegankelijk zijn via ruimtes waar andere
dieren, ongeacht de diersoort, aanwezig zijn
De quarantaineruimte / isolatieruimte is niet toegankelijk voor
onbevoegden en er mag geen toegang verleend worden aan
onbevoegden
De dieren die zich in de quarantaineruimte/isolatieruimte bevinden,
kunnen noch direct noch indirect in contact komen met dieren,
ongeacht
de
diersoort,
die
zich
niet
in
deze
quarantaineruimte/isolatieruimte bevinden.
De quarantaineruimte / isolatieruimte heeft een van de rest van het
bedrijf gescheiden mestopvang, die niet verbonden is met de
mestopvang van dieren die zich niet in de quarantaineruimte /
isolatieruimte bevinden.
Er is voldoende verlichting, die een correcte inspectie in situ van de
dieren toelaat. De dieren mogen niet voortdurend in kunstlicht of
duisternis worden gehouden.
De werkprocedures van de operator bevatten een grondig reiniging
en ontsmetting stap van de quarantaineruimte / isolatieruimte
voorafgaand aan elk verbruik van de ruimte, aan de hand van een
erkend ontsmettingsmiddel.
De werkprocedures van de operator bevatten een leegstand stap
van minstens 7 dagen van de quarantaineruimte / isolatieruimte na
de reiniging en ontsmetting ervan (tenzij anders bepaald door de
wetgeving).
De werkprocedures van de operator nemen de “all-in all-out”
principe op, en de beoogde mogelijke afwijkingen op het “all-out”
principe.
Er zijn voorzieningen genomen voor het ontsmetten van handen en
schoeisel
De werkprocedures van de operator nemen de verplichting op, dat
het materiaal dat in de quarantaineruimte / isolatieruimte wordt
gebruikt (inclusief de kledij), strikt gereserveerd is voor deze ruimte,
of dat het grondig gereinigd en ontsmet wordt vóór ieder gebruik in
deze ruimte.
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De quarantaineruimte/isolatieruimte heeft een voldoende grote
capaciteit evenals alle voorzieningen om de dieren naar behoren te
huisvesten.
De aanvoer van voer, hooi, stro of strooisel gebeurt niet uit of via
ruimtes waar andere dieren, ongeacht de diersoort, aanwezig zijn.
De operator beschikt over een register waarin tenminste de
volgende informatie vermeld wordt voor elke quarantaine/ isolatie
van varkens:
- de datum van reiniging en ontsmetting van de
quarantaineruimte/isolatieruimte + naam van het gebruikte
ontsmettingsmiddel;
- de data van aanvang en einde van de quarantaine / isolatie
(met kopie van het formulier van melding van quarantaine /
isolatie en de goedkeuring ervan door de LCE);
- de aard en de toedieningsdata van de vaccinaties die
eventueel worden toegediend gedurende de quarantaine;
- de aard en de toedieningsdata van de behandelingen die
eventueel worden toegediend gedurende de quarantaine;
- de aard, de bemonsteringdata en de resultaten van de testen
die gedurende de quarantaine / isolatie op de dieren werden
uitgevoerd;
- de bestemming van de dieren door vermelding van het
nummer van het certificaat waarmee de dieren uitgevoerd
werden (indien een of meer dieren niet werden uitgevoerd
met het vermeld certificaat, dient de bestemming die per dier
te worden vermeld).
Het register moet tot 6 maanden na het einde van goedkeuring van
de quarantaineruimte/isolatieruimte worden bijgehouden.
Algemene eisen voor quarantaine- / isolatieruimtes voor runderen
De quarantaineruimte / isolatieruimte is voorzien van een eigen
ingang en mag niet toegankelijk zijn via ruimtes waar andere dieren,
ongeacht de diersoort, aanwezig zijn
De quarantaineruimte / isolatieruimte is niet toegankelijk voor
onbevoegden en er mag geen toegang verleend worden aan
onbevoegden
De dieren die zich in de quarantaineruimte/isolatieruimte bevinden,
kunnen noch direct noch indirect in contact komen met dieren,
ongeacht de diersoort, die zich niet in deze quarantaineruimte /
isolatieruimte bevinden.
Er is voldoende verlichting, die een correcte inspectie in situ van de
dieren toelaat. De dieren mogen niet voortdurend in kunstlicht of
duisternis worden gehouden.
De werkprocedures van de operator bevatten een grondig reiniging
en ontsmetting stap van de quarantaineruimte / isolatieruimte
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voorafgaand aan elk verbruik van de ruimte, aan de hand van een
erkend ontsmettingsmiddel.
De werkprocedures van de operator bevatten een leegstand stap
van minstens 7 dagen van de quarantaineruimte / isolatieruimte na
de reiniging en ontsmetting ervan (tenzij anders bepaald door de
wetgeving).
De werkprocedures van de operator nemen de “all-in all-out”
principe op, en de beoogde mogelijke afwijkingen op het “all-out”
principe.
Er zijn voorzieningen genomen voor het ontsmetten van handen en
schoeisel
De werkprocedures van de operator nemen de verplichting op, dat
het materiaal dat in de quarantaineruimte / isolatieruimte wordt
gebruikt (inclusief de kledij), strikt gereserveerd is voor deze ruimte,
of dat het grondig gereinigd en ontsmet wordt vóór ieder gebruik in
deze ruimte.
De quarantaineruimte/isolatieruimte heeft een voldoende grote
capaciteit evenals alle voorzieningen om de dieren naar behoren te
huisvesten.
De aanvoer van voer, hooi, stro of strooisel gebeurt niet uit of via
ruimtes waar andere dieren, ongeacht de diersoort, aanwezig zijn.
De operator beschikt over een register waarin tenminste de
volgende informatie vermeld wordt voor elke quarantaine/ isolatie
van runderen:
- de datum van reiniging en ontsmetting van de
quarantaineruimte/isolatieruimte + naam van het gebruikte
ontsmettingsmiddel;
- de data van aanvang en einde van de quarantaine / isolatie
(met kopie van het formulier van melding van quarantaine /
isolatie en de goedkeuring ervan door de LCE);
- de aard en de toedieningsdata van de vaccinaties die
eventueel worden toegediend gedurende de quarantaine;
- de aard en de toedieningsdata van de behandelingen die
eventueel worden toegediend gedurende de quarantaine;
- de aard, de bemonsteringdata en de resultaten van de testen
die gedurende de quarantaine / isolatie op de dieren werden
uitgevoerd;
- de bestemming van de dieren door vermelding van het
nummer van het certificaat waarmee de dieren uitgevoerd
werden (indien een of meer dieren niet werden uitgevoerd
met het vermeld certificaat, dient de bestemming die per dier
te worden vermeld).
Het register moet tot 6 maanden na het einde van goedkeuring van
de quarantaineruimte/isolatieruimte worden bijgehouden.
Algemene eisen voor quarantaine- / isolatieruimtes voor paarden
C
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De quarantaineruimte / isolatieruimte is voorzien van een eigen
ingang en mag niet toegankelijk zijn via ruimtes waar andere dieren,
ongeacht de diersoort, aanwezig zijn
De quarantaineruimte / isolatieruimte is niet toegankelijk voor
onbevoegden en er mag geen toegang verleend worden aan
onbevoegden
De paarden die zich in de quarantaine / isolatieruimte bevinden,
kunnen noch direct noch indirect in contact komen met dieren,
ongeacht de diersoort, die zich niet in deze quarantaineruimte /
isolatieruimte bevinden.
De quarantaineruimte / isolatieruimte heeft een voldoende grote
capaciteit evenals alle voorzieningen om de paarden naar behoren te
huisvesten
Er is voldoende verlichting, die een correcte inspectie in situ van de
dieren toelaat. De dieren mogen niet voortdurend in kunstlicht of
duisternis worden gehouden.
De werkprocedures van de operator bevatten een grondig reiniging
en ontsmetting stap van de quarantaineruimte / isolatieruimte
voorafgaand aan elk verbruik van de ruimte, aan de hand van een
erkend ontsmettingsmiddel.
De werkprocedures van de operator bevatten een leegstand stap van
minstens 7 dagen van de quarantaineruimte / isolatieruimte na de
reiniging en ontsmetting ervan (tenzij anders bepaald door de
wetgeving).
De quarantaineruimte / isolatieruimte is niet toegankelijk voor
onbevoegden en er mag geen toegang verleend worden aan
onbevoegden
De werkprocedures van de operator nemen de “all-in all-out” principe
op, en de beoogde mogelijke afwijkingen op het “all-out” principe.
Er zijn voorzieningen genomen voor het ontsmetten van handen en
schoeisel
De werkprocedures van de operator nemen de verplichting op, dat
het materiaal dat in contact komt met het paard dat zich in de
quarantaineruimte / isolatieruimte bevindt, strikt gereserveerd is van
dat paard, en dat iedere keer vóór er een nieuw paard in quarantaine
/ isolatie gaat grondig gereinigd wordt.
De werkprocedures van de operator nemen de verplichting op, dat
het overige materiaal dat in deze quarantaineruimte / isolatieruimte
wordt gebruikt, strikt gereserveerd is voor deze ruimte of dat het
grondig gereinigd en ontsmet wordt voor ieder gebruik in de
quarantaineruimte / isolatieruimte.
De aanvoer van voer, hooi, stro of strooisel gebeurt niet uit of via
ruimtes waar andere dieren, ongeacht de diersoort, aanwezig zijn
De operator beschikt over een register waarin tenminste de volgende
informatie vermeld wordt voor elke quarantaine / isolatie van paarden:
- de datum van reiniging en ontsmetting van de
quarantaineruimte/isolatieruimte + naam van het gebruikte
ontsmettingsmiddel;
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-

de data van aanvang en einde van de quarantaine / isolatie
(met kopie van het formulier van melding van quarantaine /
isolatie en de goedkeuring ervan door de LCE);
- de aard en de toedieningsdata van de vaccinaties die
eventueel worden toegediend gedurende de quarantaine;
- de aard en de toedieningsdata van de behandelingen die
eventueel worden toegediend gedurende de quarantaine;
- de aard, de bemonsteringdata en de resultaten van de testen
die gedurende de quarantaine / isolatie op de dieren werden
uitgevoerd;
- de bestemming van de dieren door vermelding van het
nummer van het certificaat waarmee de dieren uitgevoerd
werden (indien een of meer dieren niet werden uitgevoerd met
het vermeld certificaat, dient de bestemming die per dier te
worden vermeld).
Het register moet tot 6 maanden na het einde van goedkeuring van
de quarantaineruimte/isolatieruimte worden bijgehouden.
Algemene eisen voor quarantaine- / isolatieruimtes voor duiven / siervogels
De quarantaineruimte / isolatieruimte staat volledig geïsoleerd van
de rest van de plaatsen waar vogels worden gehouden; meerdere
isolatiekamers mogen echter naast elkaar liggen.
De quarantaineruimte / isolatieruimte is niet toegankelijk voor
onbevoegden en er mag geen toegang verleend worden aan
onbevoegden.
De vogels die zich in de quarantaineruimte / isolatieruimte bevinden,
kunnen niet in contact komen met vogels die zich niet in de
quarantaineruimte / isolatieruimte bevinden.
Er zijn preventiemaatregelen aanwezig tegen het binnendringen van
insecten (e.g. horren aan vensters en luchtinlaten).
Er is voldoende verlichting, die een correcte inspectie in situ van de
dieren toelaat. De dieren mogen niet voortdurend in kunstlicht of
duisternis worden gehouden.
Er is voldoende verluchting.
De werkprocedures van de operator bevatten een grondig reiniging
en ontsmetting stap van de quarantaineruimte / isolatieruimte
voorafgaand aan elk verbruik van de ruimte, aan de hand van een
erkend ontsmettingsmiddel.
De werkprocedures van de operator bevatten een leegstand stap
van minstens 7 dagen van de quarantaineruimte / isolatieruimte na
de reiniging en ontsmetting ervan (tenzij anders bepaald door de
wetgeving).
De werkprocedures van de operator nemen de “all-in all-out”
principe op, en de beoogde mogelijke afwijkingen op het “all-out”
principe.
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Er zijn voorzieningen genomen voor het ontsmetten van handen en
schoeisel.
Er zijn aparte kledij en schoeisel voorzien om de quarantaine te
betreden.
De operator beschikt over een register waarin tenminste de
volgende informatie vermeld wordt voor elke quarantaine / isolatie
van vogels / duiven:
- de datum van reiniging en ontsmetting van de
quarantaineruimte/isolatieruimte + naam van het gebruikte
ontsmettingsmiddel;
- de data van aanvang en einde van de quarantaine / isolatie
(met kopie van het formulier van melding van quarantaine /
isolatie en de goedkeuring ervan door de LCE);
- de aard en de toedieningsdata van de vaccinaties die
eventueel worden toegediend gedurende de quarantaine;
- de aard en de toedieningsdata van de behandelingen die
eventueel worden toegediend gedurende de quarantaine;
- de aard, de bemonsteringdata en de resultaten van de testen
die gedurende de quarantaine / isolatie op de dieren werden
uitgevoerd;
- specifiek voor ornithose: de datum waarop de vogels, omwille
van niet-conforme resultaten voor ornithose, uit de
quarantaineruimte/isolatieruimte
zijn
verwijderd
met
vermelding van de ringnummers van de verwijderde vogels;
- de bestemming van de dieren door vermelding van het
nummer van het certificaat waarmee de dieren uitgevoerd
werden (indien een of meer dieren niet werden uitgevoerd
met het vermeld certificaat, dient de bestemming die per dier
te worden vermeld).
Het register moet tot 6 maanden na het einde van goedkeuring van
de quarantaineruimte/isolatieruimte worden bijgehouden.
Algemene eisen voor quarantaine- / isolatieruimtes voor niet-geharmoniseerde
diersoorten of diersoorten die hierboven niet vermeld zijn
De quarantaineruimte / isolatieruimte is voorzien van een eigen
ingang en mag niet toegankelijk zijn via ruimtes waar andere dieren,
ongeacht de diersoort, aanwezig zijn.
De quarantaineruimte / isolatieruimte is niet toegankelijk voor
onbevoegden en er mag geen toegang verleend worden aan
onbevoegden.
De dieren die zich in de quarantaine / isolatieruimte bevinden, kunnen
noch direct noch indirect in contact komen met dieren, ongeacht de
diersoort, die zich niet in deze quarantaineruimte / isolatieruimte
bevinden.
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De quarantaineruimte / isolatieruimte heeft een voldoende grote
capaciteit evenals alle voorzieningen om de dieren naar behoren te
huisvesten.
Er is voldoende verlichting, die een correcte inspectie in situ van de
dieren toelaat. De dieren mogen niet voortdurend in kunstlicht of
duisternis worden gehouden.
De werkprocedures van de operator bevatten een grondig reiniging
en ontsmetting stap van de quarantaineruimte / isolatieruimte
voorafgaand aan elk verbruik van de ruimte, aan de hand van een
erkend ontsmettingsmiddel.
De werkprocedures van de operator bevatten een leegstand stap van
minstens 7 dagen van de quarantaineruimte / isolatieruimte na de
reiniging en ontsmetting ervan (tenzij anders bepaald door de
wetgeving).
De quarantaineruimte / isolatieruimte is niet toegankelijk voor
onbevoegden en er mag geen toegang verleend worden aan
onbevoegden.
De werkprocedures van de operator nemen de “all-in all-out” principe
op, en de beoogde mogelijke afwijkingen op het “all-out” principe.
Er zijn voorzieningen genomen voor het ontsmetten van handen en
schoeisel.
De werkprocedures van de operator nemen de verplichting op, dat
het materiaal dat in contact komt met het dier / lot dieren dat zich in
de quarantaineruimte / isolatieruimte bevindt, strikt gereserveerd is
voor dat dier / lot dieren, en dat iedere keer vóór er een nieuw dier /
lot dieren in quarantaine / isolatie gaat grondig gereinigd wordt.
De werkprocedures van de operator nemen de verplichting op, dat
het overige materiaal dat in deze quarantaineruimte / isolatieruimte
wordt gebruikt, strikt gereserveerd is voor deze ruimte of dat het
grondig gereinigd en ontsmet wordt voor ieder gebruik in de
quarantaineruimte / isolatieruimte.
De aanvoer van voer, hooi, stro of strooisel gebeurt niet uit of via
ruimtes waar andere dieren, ongeacht de diersoort, aanwezig zijn.
De operator beschikt over een register waarin tenminste de volgende
informatie vermeld wordt voor elke quarantaine/ isolatie van dieren:
- de datum van reiniging en ontsmetting van de
quarantaineruimte/isolatieruimte + naam van het gebruikte
ontsmettingsmiddel;
- de data van aanvang en einde van de quarantaine / isolatie
(met kopie van het formulier van melding van quarantaine /
isolatie en de goedkeuring ervan door de LCE);
- de aard en de toedieningsdata van de vaccinaties die
eventueel worden toegediend gedurende de quarantaine;
- de aard en de toedieningsdata van de behandelingen die
eventueel worden toegediend gedurende de quarantaine;
- de aard, de bemonsteringdata en de resultaten van de testen
die gedurende de quarantaine/ isolatie op de dieren werden
uitgevoerd;
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-

de bestemming van de dieren door vermelding van het
nummer van het certificaat waarmee de dieren uitgevoerd
werden (indien een of meer dieren niet werden uitgevoerd met
het vermeld certificaat, dient de bestemming die per dier te
worden vermeld).
Het register moet tot 6 maanden na het einde van goedkeuring van
de quarantaineruimte/isolatieruimte worden bijgehouden.
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