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I. Toepassingsgebied 
 

Omschrijving van de goederen GN-code Land 

Alle producten  Alle landen waarbij exporteisen 
ondertekend moeten worden 
op basis van documenten 
afgeleverd door een dierenarts 
of een veterinaire overheid 

 
 
 
II. Algemeen  
 
In bepaalde gevallen moeten de verklaringen opgenomen in certificaten voor export 
naar derde landen worden ondertekend op basis van bewijzen die: 

- de certificerende dierenarts zelf kan controleren (bijvoorbeeld een verklaring in 
verband met het afwezig zijn van klinische tekens bij certificering), OF 

- geattesteerd zijn door dierenartsen die daarvoor gemachtigd zijn (bijvoorbeeld 
een verklaring betreffende de gezondheidsstatus van bedrijven van verblijf 
gelegen in België), OF 

- geattesteerd zijn door bevoegde overheden van een ander land – EU-lidstaat 
of derde land (bijvoorbeeld een verklaring betreffende de gezondheidsstatus 
van bedrijven van verblijf gelegen in een ander land). 

 
De bewijsstukken die ter beschikking van de certificerende dierenarts moeten worden 
gesteld, zijn, in de mate van het mogelijke, beschreven in de specifieke 
instructiebundels. 
 
De personen / overheden die deze bewijsstukken moeten hebben afgeleverd zijn 
eveneens, in de mate van het mogelijke, beschreven in de specifieke 
instructiebundels. De volgende betekenissen moeten in acht genomen worden voor 
wat betreft de benamingen gebruikt in de specifieke instructiebundels. 
 

Benaming gebruikt 
in de specifieke 
instructiebundels 

Betekenis die er aan gegeven moet worden 

Certificerende 
dierenarts 

FAVV-dierenarts (inspecteur of dierenarts met opdracht) die 
een exportcertificaat ondertekent en aflevert. 

Erkende dierenarts 
(of dierenarts 
erkend in België) 

Praktijkdierenarts die een eed heeft afgelegd bij de 
bevoegde Belgische overheid 

- De erkenning is een Belgische specificiteit. 
- De inschrijving bij de Belgische Orde van de 

dierenartsen is noodzakelijk maar niet voldoende om 
erkend in België te zijn. 

- Het afleggen van een eed bij de bevoegde overheid 
van een andere lidstaat (zou een dergelijke stap van 
toepassing zijn in een andere lidstaat) is niet 
voldoende om erkend in België te zijn. 
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- Een dierenarts erkend in België kan elke nationaliteit 
hebben en kan zelfs in een andere lidstaat gevestigd 
zijn. 

Bedrijfsdierenarts Dierenarts erkend in België, die een contract heeft 
ondertekend met de sanitaire verantwoordelijke van een 
bedrijf voor de sanitaire opvolging van het beslag. 

- Het is verplicht voor beslagen van runderen, varkens 
en pluimvee om een bedrijfsdierenarts te hebben. 

- Niet verplicht / van toepassing voor andere 
diersoorten. 

Dierenarts verant- 
woordelijk voor het 
epidemiologische 
toezicht 

Zie “bedrijfsdierenarts”. 

Erkende dierenarts 
die toezicht houdt 
op een quaran- 
taine / isolatie 

Dierenarts erkend in België die, overeenkomstig wat 
vermeld staat op het meldingsdocument van het in 
quarantaine / isolatie plaatsen van dieren dat verstuurd is 
aan de LCE, verantwoordelijk is voor de sanitaire opvolging 
van de dieren tijdens hun quarantaine / isolatie. 

Centrumdierenarts Erkende dierenarts die verantwoordelijk is voor een 
spermawinningscentrum. 

Teamdierenarts Erkende dierenarts die deel uitmaakt van een embryoteam 
en die zorgt voor de verzameling, behandeling en opslag 
van embryo’s of die toezicht houdt op het uitvoeren van 
deze taken wanneer ze door technici uitgevoerd worden die 
deel uitmaken van de embryoteam waarvoor hij 
verantwoordelijk is. 

Officiële dierenarts Dierenarts die werkt voor de bevoegde overheid van een 
land. 

- De dierenartsen die enkel diergeneeskunde 
uitoefenen in een praktijk zijn geen officiële 
dierenartsen. 

- In bepaalde LS kunnen dierenartsen deeltijds in een 
praktijk werken en deeltijds voor de overheid werken. 
Documenten die dergelijke dierenartsen afleveren, 
kunnen enkel als officieel beschouwd worden indien 
ze gestempeld zijn met de officiële stempel van deze 
dierenartsen (m.a.w. de stempel die hen ter 
beschikking wordt gesteld door de overheid in het 
kader van hun officiële taken – deze stempel 
vermeldt de naam van de overheid). 

- Specifiek voor België: de dierenartsen die voor het 
FAVV als belast met opdracht werken zijn officiële 
dierenartsen in het kader van de missies die hen 
toegewezen worden door het FAVV. 

 


