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VERENIGDE STATEN

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Paarden

GN-code
0101 21

Land
Verenigde Staten

II. BILATERAAL CERTIFICAAT
Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VLT.US.04.03

Veterinair certificaat voor de uitvoer van
paarden

3 blz.

III. ALGEMENE VOORWAARDEN
De verplichting om over een invoervergunning te beschikken hangt af van
verschillende factoren, en met name van het type quarantainestation (officieel of
privé) via waar het paard geïmporteerd wordt in de Verenigde Staten. De operator
moet op voorhand nagaan of een invoervergunning noodzakelijk is. Het FAVV kan
niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebrek daaraan. De operator is
verantwoordelijk om na te gaan of de documenten die het paard vergezellen correct
en actueel zijn.
Informatie over de invoervergunning en benodigde documenten is beschikbaar op de
website van de bevoegde overheid van de Verenigde Staten, evenals
contactinformatie.

IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN
Signalement
Er moet voor elk paard een signalement worden opgemaakt door de certificerende
agent.
- Het document dat hiervoor moet worden gebruikt, is beschikbaar op de
website van het FAVV (zie link “Signalement”).
- Het door de certificerende agent ingevuld en ondertekend document moet als
annex aan het certificaat toegevoegd worden.
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Verblijfplaatsen van de paarden 60 dagen voorafgaand aan de uitvoer
Voor elk paard moet de traceerbaarheid (verplaatsingshistoriek van de paarden)
verstrekt worden aan de certificerende agent voor de 60 dagen (aaneengesloten
periode, zonder onderbreking, wedstrijden etc. inbegrepen) voorafgaand aan de
uitvoer.
Deze traceerbaarheid moet de verschillende landen en inrichtingen (naam en adres)
vermelden waar de uit te voeren paarden in de loop van de ononderbroken 60 dagen
voorafgaand aan de export verbleven hebben.
Deze informatie kan verstrekt worden aan de hand van een verklaring van een
dierenarts die het paard onder zijn toezicht heeft gehouden, voor eender welke
verblijfplaats of land waar deze dierenarts zijn beroep uitoefent.
Voor wat betreft deze verklaringen:
- het document dat hiervoor moet worden gebruikt is beschikbaar op de website
van het FAVV (zie link “Traceerbaarheidsverklaring”) en een vertaling van
deze verklaring wordt als hulpmiddel ter beschikking gesteld in punt VI. van
deze instructie;
- ze moeten naast de handtekening ook het ordenummer vermelden van de
erkende dierenarts die ze heeft ondertekend.
Deze traceerbaarheidsverklaringen
- worden als voldoende beschouwd voor de US-overheid, die geen precertificering van de eisen vereist;
- worden afgeleverd door (een) praktijkdierenarts(en) of een officiële dierenarts
van de bevoegde overheid van een ander land (een pre-attestatie van een
praktijkdierenarts is dus voldoende);
- moeten in het Engels zijn opgesteld, en worden toegevoegd aan het
exportcertificaat als bijlage.
A. Verblijf in de Europese Unie (EU)
Indien het paard enkel in de EU verbleven heeft gedurende de 60 dagen
voorafgaand aan de uitvoer, dan zijn de traceerbaarheidsverklaringen waarvan
sprake hierboven voldoende.
B. Verblijf in een derde land
Indien het paard ook in landen buiten de EU verbleven heeft gedurende de 60 dagen
voorafgaand aan de uitvoer, dan moet de operator de volgende documenten kunnen
voorleggen:
- de traceerbaarheidsverklaringen waarvan sprake hierboven, afgeleverd door
(een) praktijkdierenarts(en) of een officiële dierenarts van de bevoegde
overheid van dat derde land;
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een officieel door de bevoegde autoriteit gecertificeerd gezondheidscertificaat
van het niet-Europees land naar Europa (het Europees importcertificaat), of
een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan – dit document wordt ook
als bijlage toegevoegd aan het exportcertificaat.

Alle verklaringen omtrent de tracering (en indien nodig het naar behoren
bekrachtigde officiële gezondheidscertificaat van het niet-EU-land naar de EU)
moeten bij het exportcertificaat voor de Verenigde Staten gevoegd worden als
bijlage.

CEM waiver
Het niet-uitvoeren van de CEM-testen wegens het presenteren van een vrijstelling
(“Waiver” – officieel document van de bevoegde autoriteiten waarin verklaard wordt
dat de paarden in kwestie niet getest moeten worden voor CEM) valt volledig onder
de verantwoordelijkheid van de operator.
De certificeerder kan dan, desgevraagd door de operator die over een dergelijke
vrijstelling beschikt, de passages met betrekking tot de CEM-testen schrappen.
Indien de identificatie van de paarden op de vrijstelling niet vermeld is en/of indien
de vrijstelling niet tijdig werd aangevraagd door de operator bij de bevoegde
Amerikaanse autoriteiten, dan zal certificatie niet kunnen plaatsvinden zonder het
uitvoeren van de CEM-testen.

V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN
Een signalement opmaken voor elk paard (op het specifieke document dat hiervoor
voorzien is) en als bijlage aan het certificaat toevoegen.
Punt 1.9: het adres vermelden van de plaats waar het paard het laatst heeft
verbleven.
Punt 2.1: dit punt kan worden ondertekend na controle van wat er vermeld staat op
de traceerbaarheidsverklaringen die worden voorgelegd door de operator.
Punt 2.2: dit punt kan worden ondertekend na klinisch onderzoek van het paard en
controle van de traceerbaarheidsverklaringen die worden voorgelegd door de
operator.
Punt 2.3: de verklaring kan worden ondertekend na controle van sectie V en sectie VI
van het identificatiedocument van het paard.
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Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.
- De dierziekten Afrikaanse paardenpest, dourine, kwade droes, epizoötische
lymfangitis,
equine
infectieuze
anemie,
Venezolaanse
paardenencephalomyelitis of vesiculaire stomatitis zijn aangifteplichtig. Op
basis van deze aangifteplicht kan worden nagegaan of de verklaring voor
deze dierziekten kan worden ondertekend.
In de traceerbaarheidsverklaringen voorgelegd door de operator, verklaren de
dierenartsen de dierziektestatus van de vermelde bedrijven en aangrenzende
bedrijven voor de periode in dewelke de paarden daar verbleven.
Aangezien volgens de eis de dierziektestatus moet nagegaan worden voor de
volledige 60 dagen voorafgaand de uitvoer, moet de certificerende agent op
basis van de voorgelegde traceerbaarheidsverklaringen de dierziektestatus
nagaan voor elk land waarin de paarden verbleven hebben.
o voor België: op de website van het FAVV,
o voor andere landen: op de website van de OIE.
- De verklaring met betrekking tot ulceratieve lymfangitis, besmettelijke equine
metritis (CEM), Surra en paardenpiroplasmose kan worden ondertekend op
basis van de schriftelijke verklaring van de erkende dierenarts(en).
Punt 2.5: de verklaring kan worden ondertekend na uitwendig onderzoek van het
paard door de certificerende agent.
Punt 2.6: punt 2.6 mag worden geschrapt voor ruinen en voor paarden jonger dan
731 dagen waarmee niet is gefokt.
- Punt 2.6.1: de operator legt de nodige bewijzen voor. De verklaring kan
worden ondertekend na controle. Dit kan geschrapt worden met een CEM
waiver.
- Punt 2.6.2: de verklaring kan worden ondertekend op basis van de
(traceerbaarheids)verklaring(en) van de erkende dierenarts.

VI.

MODELVERKLARINGEN

Traceerbaarheidsverklaring – vertaling ter informatie
Traceringsverklaring voor België, betreffende de 60 dagen voorafgaand
aan uitvoer, voor paarden uitgevoerd naar de Verenigde Staten
Ik ondergetekende, ....................................... (1), officiële, erkende of wedstrijddierenarts in ……..………..(2) met ordenummer .............................. (3), bevestig dat
ik het paard …………………………(4) geïdentificeerd met chipnummer
………………… (5) en paspoort ……………………………. (6) onder mijn toezicht heb
gehad van …………….. tot …………..(7) en verklaar hierbij dat het paard in
kwestie:
-

in de volgende inrichtingen verbleef op de vermelde data:
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-

geïnspecteerd en vrij bevonden is van bewijs van een besmettelijke ziekte
en, voor zover kan worden vastgesteld, blootstelling daaraan tijdens het
genoemde verblijf voorafgaand aan de uitvoer naar de Verenigde Staten;

-

niet op een bedrijf geweest is waar Afrikaanse paardenpest, dourine, kwade
droes,
surra,
epizoötische
lymfangitis,
ulceratieve
lymfangitis,
paardenpiroplasmose, besmettelijke equine metritis (CEM), equine
infectieuze anemie, Venezolaanse paardenencephalomyelitis of vesiculaire
stomatitis is voorgekomen gedurende het verblijf, noch zijn deze dierziekten
gedurende dezelfde tijdsperiode voorgekomen in aangrenzende bedrijven;

-

vanaf het tijdstip waarop de stalen voor CEM zijn verzameld tot en met de
datum van uitvoer niet is gebruikt voor natuurlijke dekking, voor het winnen
van sperma voor kunstmatige inseminatie in het geval van hengsten, of voor
kunstmatige inseminatie in het geval van merries (8).

Datum:
Naam/Ordenummer (in hoofdletters):
Stempel en handtekening van de dierenarts:

Vermeld voor- en achternaam
Vermeld land
(3) Vermeld het nationaal veterinair registratienummer
(4) Vermeld de naam van het paard
(5) Vermeld het chipnummer van het paard
(6) Vermeld het paspoortnummer
(7) Vermeld begin- en einddatum van het verblijf in het land
(8) Schrappen voor paarden jonger dan 731 dagen waarmee niet is gefokt en voor ruinen.
(1)
(2)
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