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I. Toepassingsgebied
Productomschrijving
Fok- en gebruiksvarkens

GN-code
01.03 uitgezonderd
slachtvarkens

Land
/

II. Algemeen certificaat
Code FAVV :

Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet EUlidstaat van:

Totaal aantal
pagina’s:

EX.VLT.AA.05.01

Fok-en gebruiksvarkens

6 blz.

III. Uniform voorblad
Er is voor het onder punt II. vermelde certificaat een uniform voorblad beschikbaar op de FAVVwebsite.
Dit uniform voorblad moet steeds als eerste pagina aan het onder punt II. vermelde certificaat worden
toegevoegd.
In vak 1.2. referentienummer certificaat dient het certificaatnummer te worden vermeld. Tevens dient
onderaan links de code te worden vervolledigd en onderaan rechts het totaal aantal pagina’s te
worden genoteerd.
Het uniform voorblad is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.
De taal van het uniform voorblad dient te worden gekozen in functie van het land van bestemming.

IV. Aanvullende garanties inzake de diergezondheid
In het certificaat, vermeld onder punt II., is de mogelijkheid voorzien om aanvullende garanties inzake
diergezondheid toe te voegen.
Deze aanvullende garanties dienen afkomstig te zijn van de bevoegde overheid van het land van
bestemming en de operator dient dit te bewijzen aan de hand van een officieel document van de
betrokken bevoegde overheid.

V. Bijkomende informatie
Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet EU-lidstaat van fok- en gebruiksvarkens
U kan punt 2.4. enkel certificeren indien u een door de bedrijfsdierenarts ondertekend document heeft
ontvangen waarin deze verklaart dat de dieren in de laatste 30 dagen vóór verzending geen contact
hebben gehad met evenhoevige dieren die in België zijn ingevoerd vanuit een derde land of een
lidstaat van de Europese unie.
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Voor punt 2.7. geldt dat het (de) in punt 1.9. vermelde bedrijf (bedrijven) moet(en) gelegen zijn in
België.

Voor wat punt 2.8. betreft dienen de dieren te worden geïsoleerd in een ruimte die aan de volgende
voorwaarden voldoet:
•

De isolatieruimte mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en er mag geen toegang
verleend worden aan onbevoegden;

•

De isolatieruimte moet vóór ieder gebruik grondig gereinigd en ontsmet worden;

•

Het all-in-all-out principe moet worden toegepast;

•

De dieren die zich in de isolatieruimte bevinden, mogen noch direct noch indirect in contact
kunnen komen met dieren die zich niet in deze isolatieruimte bevinden;

•

Er dienen voorzieningen te worden genomen voor het ontsmetten van handen en schoeisel;

•

Het materiaal dat in deze isolatieruimte wordt gebruikt, inclusief de kledij, dient strikt
gereserveerd te zijn voor deze isolatieruimte of dient grondig gereinigd en ontsmet te worden
vóór ieder gebruik in de isolatieruimte.

•

De isolatieruimte dient een voldoende grote capaciteit te hebben evenals alle voorzieningen
om de dieren naar behoren te huisvesten.

De isolatieruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door de PCE. Deze goedkeuring moet bij de
PCE tijdig worden aangevraagd. Hiervoor dient de operator van de inrichting het formulier FAVV –
Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte / isolatieruimte versie EX.VTL.QU-IS.aanvraag .03 in te
vullen en over te maken aan de PCE.

2/2

