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ALGEMENE VOORWAARDEN

Er is geen specifieke erkenning vereist. Een invoervergunning kan mogelijks vereist
zijn: het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of dit het geval is.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Gezondheidsstatus van België inzake hoog pathogene aviaire influenza (HPAI)
België moet sedert ten minste 3 maanden officieel vrij zijn van HPAI. Indien deze
voorwaarde niet wordt geverifieerd, kan de uitvoer niet plaatsvinden.
Locatie van de broeierij en de vermeerderingsbedrijven die de broedeieren leveren
waaruit de eendagskuikens zijn uitgekipt
De broeierij en de vermeerderingsbedrijven moeten in België gelegen zijn, aangezien
ze onder het toezicht van het FAVV moeten staan.
De broeierij die de eendagskuikens uitvoert, moet de certificerende agent een lijst ter
beschikking stellen van de vermeerderingsbedrijven (met vermelding van naam,
beslagnummer en adres), alsmede alle documenten die nodig worden geacht voor de
verificatie van deze lijst.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punt 2.1: deze verklaring mag worden ondertekend op voorwaarde dat de broeierij, die
de eendagskuikens uitvoert, in België gelegen is.
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Punt 2.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de
gezondheidsstatus van België met betrekking tot HPAI op de website van het FAVV.
- Indien België sedert meer dan 12 maanden officieel vrij is van HPAI, moet punt
2.2.1 worden gecertificeerd en punt 2.2.2 worden doorgehaald.
- Indien België sedert meer dan 3 maanden, maar minder dan 12 maanden,
officieel vrij is van HPAI, moet punt 2.2.2 worden gecertificeerd en punt 2.2.1
worden doorgehaald.
- Indien België niet sedert minstens 3 maanden officieel vrij is van HPAI, mag het
certificaat niet worden ondertekend en kan de uitvoer niet plaatsvinden.
Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de
gezondheidsstatus van België inzake NCD op de website van het FAVV.
- Als België sedert meer dan 12 maanden vrij is van NCD bij pluimvee, mag dit
punt worden ondertekend.
- Indien België niet sedert meer dan 12 maanden vrij is van NCD bij pluimvee,
gaat de certificerende agent na of de broeierij en de vermeerderingsbedrijven,
die zijn opgenomen in de door de broeierij verstrekte lijst (zie punt IV. van deze
instructie), zich niet binnen een straal van 10 km van elk van de bij professionele
pluimveehouders gemelde uitbraken bevinden.
Punt 2.4: deze verklaring is zowel van toepassing op de vermeerderingsbedrijven als
op de broeierij die de eendagskuikens uitvoert.
- Punt 2.4.1: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een
verklaring van de bedrijfsdierenarts (vermeerderingsbedrijven) / een erkende
dierenarts (broeierij), opgesteld volgens model nr. 1 (vermeerderingsbedrijven)
of model nr. 2 (broeierij) in punt VI. van deze instructie.
- Punt 2.4.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de
gezondheidsstatus van België inzake West-Nijlvirus (WNV) op de website van
het FAVV (zie tabel voor paarden).
o Als België sedert meer dan 30 dagen vrij is van WNV, mag het punt
worden ondertekend.
o Indien België niet sedert meer dan 30 dagen vrij is van het WNV, dan
gaat de certificerende agent na of er geen gevallen van WNV werden
gemeld op één van de vermeerderingsbedrijven die zijn opgenomen in
de door de broeierij verstrekte lijst (zie punt IV. van deze instructie).
- Punt 2.4.3: dit punt mag worden ondertekend, op voorwaarde dat de broederij
EN de vermeerderingsbedrijven in België gelegen zijn. Te controleren op basis
van de door de broeierij verstrekte lijst (zie punt IV. van deze instructie).
Punt 2.5.1: deze verklaring heeft betrekking op de beslagen van de
vermeerderingsbedrijven.
Bij certificering van dit punt moet rekening worden gehouden met de volgende
elementen:
- De bijlage bij het certificaat moet door de operator worden ingevuld: er moet
één regel per vermeerderingsbeslag en per van toepassing zijnde ziekte (zie
punten 2.5.1.1 tot en met 2.5.1.8 afhankelijk van de diersoort) worden voorzien.
- In bepaalde situaties kan worden afgeweken van de verplichting om te testen:
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o wanneer België vrij is van de ziekte (enkel mogelijk voor NCD – alle
soorten) → de gezondheidsstatus controleren op de website van het
FAVV
o wanneer het vermeerderingspluimvee gevaccineerd is tegen de ziekte
→ de broederij moet een verklaring voorleggen van de bedrijfsdierenarts
van elk vermeerderingsbedrijf (zie model nr. 1 in punt VI. van deze
instructie)
Indien op basis van één van de hierboven vermelde rechtvaardigingsgronden
niet kan worden afgeweken van de eis van diagnostische tests, moeten de
analyses worden uitgevoerd in de 30 dagen voorafgaand aan de uitvoer,
volgens de procedures vermeld in punt 2.5.1 (toegelaten tests) en in voetnoot
(3) (omvang van het monster) → dit moet door de certificerende agent worden
geverifieerd op basis van de door de operator ter beschikking gestelde
analyseverslagen.

Punt 2.5.2: deze verklaring heeft betrekking op de beslagen van de
vermeerderingsbedrijven. Dit punt mag worden ingevuld op basis van de informatie
verstrekt door de bedrijfsdierenarts van elk vermeerderingsbedrijf (zie model nr. 1 in
punt VI. van deze instructie).
Punt 2.6.1: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring van
de erkende dierenarts van de broeierij.
Punt 2.6.2: de certificerende dierenarts moet bij de certificering een klinisch onderzoek
uitvoeren.
Punt 2.7: deze verklaring heeft betrekking op de transportkisten of verpakkingsdozen
voor eendagskuikens.
- De operator levert het bewijs dat het verpakkingsmateriaal niet eerder werd
gebruikt.
- Wat de ontsmetting betreft:
o ofwel levert de operator het bewijs (procedure bijvoorbeeld) waaruit blijkt
dat aan de eis is voldaan;
o ofwel verklaart de operator wanneer en met welk product de reiniging en
ontsmetting van de dozen / transportkisten zal worden uitgevoerd, zodat
eventueel een controle kan worden uitgevoerd.
 De verklaring moet worden opgesteld op basis van model nr.
3 in punt VI. van deze instructie.
 De verklaring moet vooraf aan de LCE worden verstrekt. Neem
contact op met de LCE voor de van toepassing zijnde
termijnen.
 De lijst met in België toegelaten biociden is beschikbaar op de
website van de FOD Volksgezondheid.
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VERKLARINGSMODELLEN

Model nr. 1: op te stellen door de bedrijfsdierenarts van het vermeerderingsbedrijf
dat de broedeieren levert waaruit de eendagskuikens zijn uitgekipt
Ik,
ondergetekende, ……………………., dierenarts
werkzaam onder
ordenummer……………….., verantwoordelijk voor het epidemiologisch toezicht op
het bedrijf dat gelegen is op ………………………………………en dat wordt
geïdentificeerd door middel van beslagnummer ………………………….., verklaar
hierbij:
-

dat er tijdens de laatste 3 maanden op het bedrijf geen
klinische/pathologische/serologische tekenen zijn vastgesteld van de ziekte
van Newcastle(1), aviaire cholera, pullorose, aviaire infectieuze
laryngotracheïtis(2), aviaire mycoplasmose, virale darmontsteking bij de
eend(3), aviaire tyfus en de ziekte van Marek(2), Salmonella typhimurium en
Salmonella enteritidis, aviaire encefalomyelitis(2), aviaire infectieuze
bursitis(2), aviaire infectieuze bronchitis(2) en laagpathogene aviaire
influenza;

-

dat het pluimvee, waarvan de broedeieren afkomstig zijn, gevaccineerd is
overeenkomstig de volgende gegevens:
Ziekte
Datum van
Type vaccin (4)
Vervaldatum van
vaccinatie
het vaccin

Datum:
Stempel en handtekening:
ziekte van Newcastle bij pluimvee ander dan de vorm van de ziekte die onderworpen is aan
meldingsplicht
(2) niet van toepassing op eenden
(3) enkel van toepassing op eenden
(4) levend vaccin, verzwakt vaccin, enz.….
(1)

Model nr. 2: op te stellen door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de broeierij
Ik, ondergetekende, ……………………., dierenarts werkzaam onder ordenummer
……………….. en belast met het toezicht op de broeierij met
erkenningsnummer……………., verklaar dat er in de laatste 3 maanden op het
bedrijf geen klinische/pathologische/serologische tekenen werden vastgesteld van
de ziekte van Newcastle(1), aviaire cholera, pullorose, aviaire infectieuze
laryngotracheïtis(2), aviaire mycoplasmose, virale darmontsteking bij de eend(3) en
vogeltyfus, de ziekte van Marek(2), Salmonella typhimurium en Salmonella
4/5

DIEREN / SPERMA /
EMBRYO’S / BROEDEIEREN /
EICELLEN

IB.KR.03.01
November 2021

enteritidis, aviaire encefalomyelitis(2), aviaire infectieuze
infectieuze bronchitis(2) en laagpathogene aviaire influenza.

ZUID-KOREA

bursitis(2),

aviaire

Datum:
Stempel en handtekening:
ziekte van Newcastle bij pluimvee ander dan de vorm van de ziekte die onderworpen is aan
meldingsplicht
(2) niet van toepassing op eenden
(3) enkel van toepassing op eenden
(1)

Model nr. 3: op te stellen door de verantwoordelijke van de broederij
Ik,
ondergetekende,......................................
(naam
en
voornaam),
verantwoordelijke van de broederij met erkenningsnummer ……………., verklaar
hierbij dat er een ontsmetting zal worden uitgevoerd van de dozen/ kisten voor het
transport van eendagskuikens die bestemd zijn voor uitvoer naar de Republiek
Korea:
-

op: ………………………. (de datum invullen),
naar: ………………………………. (het uur invullen),
met
behulp
van
het
volgende
product:
…………………………………………….. (de handelsbenaming van het
voornoemde product vermelden)

Datum:
Handtekening en stempel:
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