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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Fok- of gebruiksrunderen 010221 

01022910 
01022929 
01022949 
01022959 
01022969 
01022999 

/ 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VLT.AA.12.04 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet-

EU-lidstaat (fok- / gebruiksrunderen) 
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 DIERGEZONDHEID 
 
Het is mogelijk, helemaal aan het einde van het certificaat, om aanvullende garanties 
inzake diergezondheid toe te voegen. 
 
Enkel aanvullende garanties die door de bevoegde overheid van het land van 
bestemming vereist zijn zullen worden toegevoegd. De operator dient te bewijzen dat 
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ze effectief door het land van bestemming vereist zijn, aan de hand van een officieel 
document van de betrokken bevoegde overheid. 
 
 
 
V. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Herkomst van de runderen 
 
Dit certificaat kan worden gebruikt voor de uitvoer van runderen:  

- afkomstig van België,  
- afkomstig uit andere lidstaten (LS). 

 
De herkomst vanuit andere LS is enkel mogelijk indien: 

- er geen additionele verklaringen van toepassing zijn die dit beperken, 
- de runderen in kwestie, bij hun aankomst in België, vergezeld zijn van een 

intracommunautair certificaatmodel (2021/403) MODEL BOV-INTRA-X – 
opgelet, dus niet model 64/432 (2015/819) F1 Runderen. 

Het intracommunautair certificaat moet door de operator worden voorgelegd). 
 
Wordt als bedrijf van herkomst beschouwd: het laatste bedrijf waarin het rund 
geregistreerd is voorafgaand aan zijn uitvoer, m.a.w. het laatste bedrijf van 
verblijf vermeld op het paspoort. 
Indien de runderen vóór export worden verzameld, dan wordt het 
verzamelcentrum niet als bedrijf van herkomst beschouwd. 
 
 
Plaats van verzending van de runderen 
 
Runderen kunnen worden uitgevoerd hetzij rechtstreeks vanuit een bedrijf, 
hetzij vanuit een verzamelcentrum. 
Runderen kunnen niet worden uitgevoerd vanuit een handelaarsstal, gezien 
vertrek vanuit een handelaarsstal in het kader van export verboden is voor 
runderen die niet bestemd zijn voor slacht. 
 
De regels die volgens Europese regelgeving van toepassing zijn voor 
verzamelingen (maximale duur van verblijf in een verzamelcentrum bv.) blijven 
van toepassing in het kader van uitvoer naar derde landen. 
 
 
Quarantaine / isolatie voorafgaand aan de uitvoer 
 
Indien een quarantaine / isolatie vereist wordt door een derde land voorafgaand 
aan de uitvoer, dan moet deze voldoen aan de eisen opgenomen in de 
instructiebundel betreffende quarantaine / isolatie gepubliceerd op de website 
van het FAVV. 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/levendedieren/quarantaine/
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Indien een operator ervoor kiest om runderen van verschillende herkomst in een 
bedrijf te centraliseren om de quarantaine daar uit te voeren, dan moet hij 
rekening houden met het volgende: 
De regels die gedefinieerd zijn in de Europese regelgeving betreffende 
registratie van een rund in een bedrijf en betreffende het minimale verblijf van 
een fok- of gebruiksrund in een bedrijf voorafgaand aan een verplaatsing (en die 
in punt 2.2 van het certificaat opgenomen zijn) blijven van toepassing. 

- De operator zal dus een nieuw paspoort moeten aanvragen voor de 
runderen in kwestie en het bedrijf waar de quarantaine plaatsvindt wordt 
als bedrijf van herkomst beschouwd. 

- De runderen zullen minstens 30 dagen op het bedrijf moeten verblijven 
voorafgaand aan hun uitvoer, zelfs als de quarantaine vereist door het 
derde land korter is dan 30 dagen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om hier rekening mee te houden 
wanneer hij zijn uitvoer plant. 
 
 
Analyses 
 
Analyses die door een Belgisch operator worden uitgevoerd in kader van uitvoer 
moeten worden uitgevoerd in een laboratorium erkend door het FAVV. 
 
 
Intracommunautair certificaat 
 
Een intracommunautair certificaat moet worden afgeleverd tot aan de grens van 
de Europese Unie, wanneer de reis van de runderen een transit via een andere 
LS van de EU voorziet. 

- Een certificaat voor slachtrunderen voldoet. In geval van problemen op de 
weg tijdens transport (ongeval bijvoorbeeld) kunnen de runderen dan op 
deze basis worden geslacht. 

- De operator kan de voorkeur geven aan het afleveren van een certificaat 
voor fok- of gebruiksrunderen (om het slachten van de dieren te 
vermijden, wanneer de situatie dit toelaat). In voorkomend geval 
informeert hij zijn LCE hiervan. 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om ook te voldoen een de eisen 
van het intracommunautair certificaat dat hij wenst te bekomen. 
 
 
 
VI. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 1.24: minstens de volgende informatie verschaffen 

- diersoort, 
- subsoort / categorie 
- identificatienummer, 
- geslacht, 

https://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp
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- leeftijd. 
 
Punt 2.1: dit punt kan worden ondertekend nadat gecontroleerd is dat alle 
uitgevoerde runderen voorzien zijn van de reglementaire oormerken. 
 
Punt 2.2: dit punt kan worden ondertekend na controle van volgende 
documenten (die ter beschikking worden gesteld door de operator). 

- Bedrijven van herkomst gelegen in België: een verklaring van de 
bedrijfsdierenarts van het bedrijf van herkomst, opgesteld 
overeenkomstig model nr. 1 in punt VI. van deze instructie. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: op basis van het 
intracommunautair certificaat dat de runderen vergezelt bij hun 
verplaatsing naar België. 

 
Punt 2.3: dit punt kan worden ondertekend na controle. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in België: 
o controleren in Sanitel dat het bedrijf van herkomst wel degelijk 

beschikt over een vrije status voor brucellose (B4-1 status), en 
o controleren dat minstens één van de vermelde subpunten van 

toepassing is voor elk uitgevoerd rund: 
 punt 2.3.1: de sanitaire status van België voor brucellose kan 

worden gecontroleerd op de website van het FAVV; 
 punt 2.3.2: de operator legt de analyserapporten voor; 
 punt 2.3.3: zie punt I.24 van het certificaat voor de leeftijd van 

de runderen; 
 punt 2.3.4: te bevestigen (voor de mannelijke dieren) op basis 

van het klinisch onderzoek van de dieren dat al moet worden 
uitgevoerd in kader van punt 2.10. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: het intracommunautair 
certificaat dat de runderen vergezelt bij hun verplaatsing naar België biedt 
de nodige garanties. 

 
Punt 2.4: dit punt kan worden ondertekend na controle. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in België: 
o controleren in Sanitel dat het bedrijf van herkomst wel degelijk 

beschikt over een vrije status voor tuberculose (T3-1 status), en 
o controleren dat minstens één van de vermelde sub-punten van 

toepassing is voor elk uitgevoerd rund: 
 punt 2.4.1: de sanitaire status van België voor tuberculose 

kan worden gecontroleerd op de website van het FAVV; 
 punt 2.4.2: de operator legt de analyserapporten voor; 
 punt 2.4.3: zie punt I.24 van het certificaat voor de leeftijd van 

de runderen; 
- Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: het intracommunautair 

certificaat dat de runderen vergezelt bij hun verplaatsing naar België biedt 
de nodige garanties. 

 
Punt 2.5: dit punt kan worden ondertekend na controle. 

https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp#runderen
https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp#runderen
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- Bedrijven van herkomst gelegen in België: 
o De dierziektestatus van België controleren op de website van het 

FAVV. 
o Indien het laatste geval meer dat 30 dagen geleden plaatsvond, dan 

is het punt gedekt. 
o Indien het laatste geval minder dan 30 dagen geleden plaatsvond: 

controleren dat het geval niet werd vastgesteld in het bedrijf van 
herkomst 
 op de website van het FAVV, OF 
 op de website van de OIE 

• Belgium selecteren in de kolom “Country/territory”, 
• Rabies virus (Inf. with) selecteren in de kolom 

“Disease”, 
• een periode die de laatste 30 dagen dekt selecteren in 

kolom “Report date”, 
• de rapporten van de eventuele notificaties die worden 

weergegeven raadplegen (door te klikken op het oog 
uiterst rechts in de notificatielijnen) en het tabblad 
Outbreaks uitbreiden in deze rapporten. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: het intracommunautair 
certificaat die de runderen vergezelt bij hun verplaatsing naar België biedt 
de nodige garanties. 

 
Punt 2.6: dit punt kan worden ondertekend na controle. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in België: controleren dat er geen geval 
werd vastgesteld in een straal van 150 km rond het bedrijf van herkomst 
gedurende de laatste 2 jaren, op de website van de OIE. 

o Belgium en de landen die gelegen zijn in een straal van 150 km rond 
het bedrijf van herkomst selecteren in de kolom “Country/territory” 

o Epizootic hemorrhagic disease virus (Inf. with) selecteren in de 
kolom “Disease” 

o een periode die de laatste 2 jaren dekt selecteren in kolom “Report 
date”, 

o de rapporten van de eventuele notificaties die worden weergegeven 
raadplegen (door te klikken op het oog uiterst rechts in de 
notificatielijnen) en het tabblad Outbreaks uitbreiden in deze 
rapporten om de ligging van deze uitbraken te kennen. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: het intracommunautair 
certificaat dat de runderen vergezelt bij hun verplaatsing naar België biedt 
de nodige garanties. 

 
Punt 2.7: dit punt kan worden ondertekend na controle. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in België: 
o De dierziektestatus van België controleren op de website van het 

FAVV. 
o Indien het laatste geval meer dan 15 dagen geleden plaatsvond, dan 

is het punt gedekt. 

https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp#alle
https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/rabies/
https://wahis.oie.int/#/events
https://wahis.oie.int/#/events
https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp#alle
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o Indien het laatste geval minder dan 15 dagen geleden plaatsvond: 
controleren dat het geval niet werd vastgesteld in het bedrijf van 
herkomst op de website van de OIE 
 Belgium selecteren in de kolom “Country/territory”, 
 Anthrax selecteren in de kolom “Disease”, 
 een periode die de laatste 30 dagen dekt selecteren in kolom 

“Report date”, 
 de rapporten van de eventuele notificaties die worden 

weergegeven raadplegen (door te klikken op het oog uiterst 
rechts in de notificatielijnen) en het tabblad Outbreaks 
uitbreiden in deze rapporten. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: het intracommunautair 
certificaat dat de runderen vergezelt bij hun verplaatsing naar België biedt 
de nodige garanties. 

 
Punt 2.8.1: dit punt kan worden ondertekend na controle. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in België: controleren dat er geen geval 
werd vastgesteld in het bedrijf van herkomst gedurende de laatste 30 
dagen, op de website van de OIE. 

o Belgium en de landen die gelegen zijn in een straal van 150 km rond 
het bedrijf van herkomst selecteren in de kolom “Country/territory” 

o Trypanosomosis selecteren in de kolom “Disease”, 
o een periode die de laatste 30 dagen dekt selecteren in kolom 

“Report date”, 
o de rapporten van de eventuele notificaties die worden weergegeven 

raadplegen (door te klikken op het oog uiterst rechts in de 
notificatielijnen) en het tabblad Outbreaks uitbreiden in deze 
rapporten om de ligging van deze uitbraken te kennen. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: het intracommunautair 
certificaat dat de runderen vergezelt bij hun verplaatsing naar België biedt 
de nodige garanties. 

 
Punt 2.8.2: dit punt beschrijft de reglementaire maatregelen die worden 
toegepast in een uitbraak met het oog op het opheffen van de in deze uitbraak 
van toepassing zijnde maatregelen, en mag worden ondertekend op basis van 
de regelgeving. 
 
Punt 2.9: dit punt kan worden ondertekend na controle. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in België: Bepalen welke optie(s) van 
toepassing is (zijn) voor wat betreft de subpunten en de andere schrappen 

o punt 2.9.1: de sanitaire status van België voor blauwtong kan 
worden gecontroleerd op de website van het FAVV en de operator 
moet beschikken over een verklaring van de bedrijfsdierenarts van 
het bedrijf van herkomst, opgesteld overeenkomstig model nr. 1 in 
punt VI. van deze instructie; 

o punt 2.9.2: België bepaalt geen vectorvrije periode, deze optie kan 
dus niet worden geselecteerd; 

https://wahis.oie.int/#/events
https://wahis.oie.int/#/events
https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp#runderen
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o punt 2.9.3: de operator moet bewijs kunnen aanleveren dat de 
runderen werden gehouden in een inrichting die voldoet aan de 
criteria gedefinieerd in Bijlage V, Deel II, Hoofstuk 3 bij 
gedelegeerde verordening (EU) 2020/689 voor de vereiste periode 
en moet de eventuele analyserapporten ter beschikking kunnen 
stellen; 

o punt 2.9.4: de operator moet het bewijs aanleveren dat de dieren 
gevaccineerd zijn overeenkomstig wat in certificaat beschreven is 
(datum, type vaccin, immuniteitsperiode) en moet de 
analyserapporten ter beschikking stellen wanneer optie 2.9.4.2 van 
toepassing is; om te controleren welke serotypes circuleren, op de 
website van de OIE gaan en Belgium selecteren in de kolom 
“Country/territory”, Bluetongue virus (Inf. with) selecteren in de 
kolom “Disease” en een periode die de 2 laatste jaren dekt in de 
kolom “Report date” selecteren → de serotpyes die circuleren zijn 
deze vermeld in kolom “Genotype/serotype/subtype”; 

o punt 2.9.5: de operator stelt de analyserapporten ter beschikking 
zodat de van toepassing zijnde optie kan worden bepaald; 

o punt 2.9.6: de operator moet beschikken over een verklaring van de 
erkende dierenarts die toezicht heeft gehouden op de toepassing 
van beschermingsmaatregelen tegen vectoren, opgesteld 
overeenkomstig model nr. 2 in punt VI. van deze instructie, en moet 
de analyserapporten ter beschikking stellen. 
De operator moet zich ervan vergewissen dat de bescherming tegen 
vectoren voldoende is om actief te blijven gedurende de minimale 
14 dagen beschermingsduur voorafgaand aan het uitvoeren van de 
analyse, plus de tijdsduur tussen het uitvoeren van de analyse tot 
het verkrijgen van de resultaten en het effectieve vertrek van de 
runderen. Indien nodig moet de behandeling worden herhaald. 

- Bedrijven van herkomst gelegen in een andere LS: de van toepassing 
zijnde optie(s) wordt (worden) bepaald op basis van wat er vermeld is het 
intracommunautair certificaat dat de runderen vergezelt bij hun 
verplaatsing naar België. 

o Indien optie 2.9.6 van toepassing is, moet de operator het nodige 
doen zodat een bescherming tegen vectoren wordt toegepast op 
moment van aankomst in België, en dat deze actief blijft tot het 
effectieve vertrek van de runderen. Hij garandeert het toepassen 
van een dergelijke bescherming aan de hand van een verklaring van 
de erkende dierenarts die toezicht heeft gehouden op de toepassing 
van beschermingsmaatregelen tegen vectoren, opgesteld 
overeenkomstig model nr. 2 in punt VI. van deze instructie. 

 
Punt 2.10: dit punt kan worden ondertekend voor zover het klinisch onderzoek 
van de dieren op moment van certificering gunstig is. 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0689&qid=1617865534449
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VII. MODELVERKLARINGEN 
 
Model nr. 1: af te leveren door de bedrijfsdierenarts van het bedrijf van herkomst 
gelegen in België 
 
 
Ik ondergetekende, …………………………………(1), bedrijfsdierenarts van het 
beslag ……………………………… verklaar hierbij dat de runderen hieronder 
opgelijst aan de volgende voorwaarden voldoen  

- zij verblijven ononderbroken in bovengenoemde beslag sinds minstens 30 
dagen,  

- zij zijn gedurende deze periode niet in contact geweest met runderen met een 
lagere gezondheidsstatus of waarvoor om diergezondheidsredenen 
verplaatsingsbeperkingen gelden, 

- zij zijn gedurende deze periode niet in contact geweest met runderen die 
geïmporteerd werden in de EU; 

- zij zijn niet gevaccineerd tegen blauwtong in de laatste 60 dagen(2). 
 
Identificatie van de betrokken runderen: ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Datum: 
Stempel en handtekening: 
 
(1) naam + ordenummer 
(2) schrappen indien er niet wordt voldaan aan deze eis 
 

 
 
Model nr. 2: af te leveren door de erkende dierenarts die toeziet op het toepassen van 
beschermingsmaatregelen tegen vectoren 
 
 
Ik ondergetekende, …………………………………(1), erkende dierenarts, verklaar 
hierbij dat de runderen hieronder opgelijst op ononderbroken wijze werden 
beschermd tegen aanvallen van vectoren die het virus van blauwtong doorgeven, 
door middel van insecticiden of insectwerende middelen, volgens het volgende 
schema(2): 
 
Datum van toediening van de 
beschermingsbehandeling 

Bescherming actief tot en met 

  
  

 
Identificatie van de betrokken runderen: ………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Datum: 
Stempel en handtekening: 
 
(1) naam + ordenummer 
(2) indien de behandeling meerdere keren werd toegediend, alle date van behandeling vermelden; de 
activiteit van de behandeling wordt bepaalt afhankelijk van het gebruikte product en rekening 
houdend met de informatie die hiervoor wordt gegeven door de fabrikant 
 

 


