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I. Toepassingsgebied  
 

Productomschrijving GN-code Land 

Pluimvee  / 

 
 
 

II. Algemeen certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VLT.AA.10.03 Veterinair certificaat voor de uitvoer van levende dieren naar 

een niet-EU-lidstaat (fok- en gebruikspluimvee) 
7 blz. 

 
 
 

III. Uniform voorblad 
 
Er is voor het onder punt II. vermelde certificaat een uniform voorblad beschikbaar op de FAVV-
website. 
 
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. Certificeringsvoorwaarden 
 

 
Opmerking: het pluimvee moet deel uitmaken van een beslag gevestigd in België. Het laatste 
bedrijf van verblijf van het pluimvee wordt in kader van certificatie als het bedrijf van herkomst 
beschouwd. 
 

 
Punten 2.1 en 2.2: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
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Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de dierziektestatus inzake NCD 
van het land waar het bedrijf van herkomst gevestigd is, dus België.  

- Er moet enkel met de ziekte van Newcastle bij pluimvee rekening gehouden worden.  
- Indien België vrij is (zijn) van NCD, dan moet de vermelding “regio” worden geschrapt. 

Anders wordt de vermelding “land” geschrapt. 
- De sanitaire status van België inzake NCD kan worden gecontroleerd op de website van het 

FAVV.  
 
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt 2.5: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus inzake 
hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) van het land waar het bedrijf van herkomst gevestigd 
is, dus België.  

- Indien België vrij is van HPAI, dan moeten de vermeldingen “regio” en “zone” worden 
geschrapt. Anders worden de vermeldingen “land” en “regio” geschrapt. 

- De sanitaire status van België inzake HPAI kan worden gecontroleerd op de website van het 
FAVV. 

 
Punt 2.6: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus inzake 
laagpathogene aviaire influenza (LPAI) van het land waar het bedrijf van herkomst gevestigd is, 
dus België. De sanitaire status van België inzake HPAI kan worden gecontroleerd op de website van 
het FAVV. 

- Indien België vrij is, kan het punt worden ondertekend. 
- Indien België niet vrij is, dan moet men zich ervan vergewissen dat het bedrijf van 

herkomst niet gelegen is in een zone afgebakend omwille van een LPAI-haard. 
 
Punt 2.7: de operator moet het register van het bedrijf van herkomst ter beschikking stellen van de 
certificerende agent. 

- De afwezigheid van registratie van vaccinaties in het register wordt beschouwd als een 
afwezigheid van vaccinatie. 

- Indien het vaccinatieprotocol tegen een ziekte verschillende injecties vereist, dan moet 
de datum van de laatste injectie worden vermeld. 

 
Punt 2.8: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus inzake HPAI 
en NCD (bij pluimvee) van het land waar het bedrijf van herkomst gevestigd is, dus België. 

- Indien België vrij is, kan het punt worden ondertekend. 
- Indien België niet vrij is, dan moet men zich ervan vergewissen dat het bedrijf van 

herkomst niet gelegen is in een zone afgebakend omwille van een HPAI- of een NCD-
haard. 

 
Punt 2.9: deze verklaring kan worden ondertekend gezien België niet over een goedgekeurd 
vaccinatieplan voor AI beschikt. 
 
Punt 2.11: deze verklaring  

- kan worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving wanneer het gaat om 
pluimvee ander dan loopvogels, 

- moet worden geschrapt wanneer het gaat om loopvogels, gezien loopvogels niet 
onderworpen worden aan een controleprogramma voor salmonella noch Mycoplasma. 

 
Punt 2.12: de operator moet aantonen dat er aan de eis voldaan is. 
 
Punt 2.13: het klinisch onderzoek van het uitgevoerde pluimvee op het moment van certificering 
volstaat. In dergelijk geval moeten het woordje “en” en het deel van de zin “de koppels waarvan deze 
afkomstig zijn” worden geschrapt.  
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punt 2.14, 2.15 en 2.17: deze verklaringen 
- mogen worden ingevuld (punt 2.14) en ondertekend na controle wanneer het gaat om 

pluimvee ander dan loopvogels (de operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen); 
- moeten worden geschrapt wanneer het gaat om loopvogels, gezien loopvogels niet 

onderworpen worden aan een controleprogramma voor salmonella. 
  
Punt 2.16: deze verklaring mag worden ingevuld en ondertekend na controle. De operator moet het 
register van het bedrijf van herkomst ter beschikking stellen van de certificerende agent. De 
afwezigheid van registratie van een behandeling in het register wordt beschouwd als een 
afwezigheid van behandeling. 
 
Punten 2.18.1 tot en met 2.18.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend na controle. Voor 
punt 2.18.3 volstaat een visuele controle in afwezigheid van specifieke instructies. Indien 
specifieke instructies werden gegeven door DG Controle van het FAVV, dan moet 
gecontroleerd worden dat hieraan voldaan is. 
 
Punt 2.18.5: voor wat betreft de desinfectie 

- ofwel levert de operator het bewijs (procedure bijvoorbeeld) om te kunnen certificeren 
dat aan de eis is voldaan;  

- 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. 

o De verklaring moet worden opgesteld op basis van model nr. 2 in punt VI. van 
deze instructie. 

o De verklaring moet vooraf aan de LCE worden verstrekt. Neem contact op met 
de LCE voor de van toepassing zijnde termijnen. 

o De lijst met in België toegelaten biociden is beschikbaar op de website van de 
FOD Volksgezondheid. 

 

https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag

