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MINISTERIE (OF DEPARTEMENT):  

DIENST:  

I. IDENTIFICATIE VAN DE DIEREN: 

Identificatienummer of speciale 
markering (te preciseren) 

Weten-
schappelijke 

naam 

Geslacht Leeftijd of 
geboortedatum 

 

 

 

 

   

Totaal aantal dieren  

 

II. HERKOMST VAN DE DIEREN: 

• Naam en adres van de inrichting van herkomst: 

 

III. BESTEMMING VAN DE DIEREN 

• Naam en adres van de inrichting van bestemming: 
 
 
IV. GEBRUIKTE VERVOERSMIDDELEN: 
  

• Aard en identificatie van het vervoermiddel (vrachtwagen, boot, vliegtuig, andere 

(specificeer)):  

• Plaats van inladen: 

 
 

 

VETERINAIR GEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE INVOER IN 
MAROKKO VAN OLIFANTEN UIT BELGIË  
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V. GEZONDHEIDSINFORMATIE : 

Ik, ondergetekende, officieel dierenarts, verklaar dat de hierboven genoemde en vandaag 
onderzochte dieren : 

1) Afkomstig zijn uit een land dat vrij is van mond-en-klauwzeer, Rift Valley Fever en 
vesiculaire stomatitis, zoals aanbevolen door de WOAH. 

2) De laatste zes maanden of sinds hun geboorte in het land van herkomst hebben verbleven. 

3) In gevangenschap geboren en gefokt zijn, in een inrichting die onder regelmatig veterinair 
toezicht staat. 

4) binnen de 24 uur voor het inladen onderzocht werden, in goede gezondheid werden 
bevonden en geen klinische symptomen vertoonden van voor de soort specifieke 
besmettelijke ziekten of een vermoeden van ziekte, en geschikt voor vervoer werden geacht. 

5) Niet worden verwijderd in het kader van officiële programma's voor de bestrijding of 
uitroeiing van besmettelijke ziekten, en afkomstig zijn van inrichtingen die de afgelopen zes 
maanden niet in quarantaine werden geplaatst wegens besmettelijke ziekten. 
 

6) Afkomstig zijn van inrichtingen die geen gevallen gekend hebben van: 

- miltvuur in de afgelopen 30 dagen; 

- hondsdolheid in de afgelopen 6 maanden; 

- tuberculose in de afgelopen 3 jaar.  
 

7) Vóór de uitvoer gedurende ten minste 30 dagen, onder toezicht van de bevoegde veterinaire 
autoriteit, in een isolatievoorziening werden geplaatst waarin: 

- alle dieren regelmatig geïnspecteerd werden op tekenen van soortspecifieke ziekten; 
- de oorzaak van elke ziekte of sterfte werd vastgesteld voordat de groep waartoe de dieren 

behoorden, vrijgelaten werd en geen van deze oorzaken was van besmettelijke oorsprong; 
- werden, onder toezicht van een officiële dierenarts, geïsoleerd en beschermd tegen 

aanvallen van culicoïdes, en werden gedurende deze periode met negatief resultaat  
onderworpen aan de volgende diagnostische tests: 

•  een PCR-test voor het virusgenoom van de blauwtongvirusgroep, op 
bloedmonsters die ten minste 14 dagen na isolatie en bescherming zijn genomen: 

          Datum van staalname : 

- werden met negatieve resultaten onderworpen aan een diagnostische test voor tuberculose: 

 Aard van de test : 

         Datum van de test/staalname : 
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8) In de afgelopen 6 maanden geen contact hebben gehad met hondsdolle dieren of dieren met 
een lagere gezondheidsstatus. 

9) Ten minste twee behandelingen tegen inwendig en uitwendige parasieten hebben ondergaan 
op    en op    , gedurende de 30 dagen vóór de uitvoer met 
toegelaten producten. 

- Naam van de producten : 

10) Bovengenoemde tests zijn, overeenkomstig de WOAH-normen, uitgevoerd in een 
laboratorium erkend door de Belgische veterinaire autoriteit. De door de Belgische 
veterinaire autoriteit geviseerde analyserapporten zijn bij dit certificaat gevoegd; 

11) De vervoermiddelen en containers, gebruikt voor het vervoer van de dieren naar de plaats 
van inladen, moeten voldoen aan de internationale normen voor het vervoer van dieren, 
vooraf zijn gereinigd, ontsmet en van insecten ontdaan met een door de bevoegde 
veterinaire autoriteit goedgekeurd product en onder toezicht van de officiële dierenarts, en 
moeten zo zijn ontworpen dat uitwerpselen, strooisel of voeder tijdens het vervoer niet 
kunnen uitvloeien. 

12) Het vervoer moet zodanig worden uitgevoerd dat de gezondheid en het welzijn van de 
dieren worden gehandhaafd. 

 

Gedaan te     , op   

Naam en titel van de officiële dierenarts 

 

 

Stempel en handtekening 

 

 


