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 VETERINAIR GEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN ZEBRA’S IN 
MAROKKO UIT BELGIË  

 
I. Ministerie (of departement): 
 
II. Dienst:  
 
III. HERKOMST VAN DE DIEREN: 

• Naam en adres van het bedrijf van herkomst: 
• Naam en adres van de verzender: 

 
IV. BESTEMMING VAN DE DIEREN: 

• Adres van de inrichting van bestemming: 
• Naam en adres van de bestemmeling: 

 
V. IDENTIFICATIE VAN DIEREN: 

 
 

DIERSOORT 
 

 
RAS 

 
GESLACHT 

 
LEEFTIJD 

 
MARKERING EN 
SIGNALERING: 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

VI GEBRUIKTE VERVOERSMIDDELEN: 
  

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

(specificeer)].   

• Plaats van inladen: 
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VII. GECERTIFICEERDE GEZONDHEIDSINFORMATIE : 
            
            Ik ondergetekende, officieel dierenarts, verklaar dat:            

 
1/Het land van oorsprong : 
Is vrij van paardenpest, kwade droes, vesiculaire stomatitis en dourine volgens de aanbevelingen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie voor Diergezondheid (WOAH). 
2/Het uitgevoerde dier: 
a) werd onderzocht en vertoonde geen klinische symptomen van voor de soort specifieke 
infectieuze of besmettelijke ziekten waarvoor quarantainemaatregelen vereist zijn (het onderzoek 
moet binnen 24 uur vóór het vertrek worden uitgevoerd); 
b) in het land van verzending in gevangenschap werd gehouden sinds zijn geboorte, of 
gedurende ten minste zes maanden vóór de uitvoer; 
c) niet wordt uitgeroeid in het kader van een nationaal programma voor de uitroeiing van een 
besmettelijke ziekte; 
d) afkomstig is van een inrichting waarin zich in de laatste drie maanden geen enkel geval van 
contagieuze equine metritis, miltvuur, epizoötische lymfangitis, infectieuze anemie bij paarden, 
Surra, equine virale arteritis, paardenencefalomyelitis, rhinopneumonitis, rabiës en schurft 
hebben voorgedaan; 
e) niet werd gevaccineerd tegen Venezolaanse paardenencefalomyelitis in de 30 dagen vóór het 
inladen; 
f) correct gevaccineerd is tegen paardeninfluenza en equine rhinopneumonitis (het vaccinatie-
attest is bij dit gezondheidscertificaat toegevoegd); 
g) niet afkomstig is van een bedrijf waarvoor een veterinair verbod geldt, en niet in contact is 
geweest met paardachtigen uit een inrichting waarvoor een veterinair verbod geldt; 
h) werd ten minste 30 dagen vóór het inladen in een erkende inrichting geïsoleerd en onder 
officieel veterinair toezicht geplaatst, en heeft de volgende tests ondergaan:  
h1 - Infectieuze anemie: serologische test via een agargel-immunodiffusietest (Coggins-test), 
uitgevoerd met negatief resultaat op een bloedmonster dat binnen 30 dagen voor het inladen is 
genomen, 
h2 - Virale equine arteritis: 
- indien niet-gevaccineerde paardachtigen: een negatieve serumneutralisatietest bij een 
verdunning van ¼, uitgevoerd op een bloedmonster dat in de 28 dagen vóór het inladen is 
genomen; 
Of * 
- indien gevaccineerde paardachtigen met regelmatige boosters: twee diagnostische tests voor 
equiene virale arteritis uitgevoerd op bloedmonsters die met een tussenpoos van ten minste 14 
dagen zijn genomen, en waaruit blijkt dat de antilichaamtiters gedurende de 28 dagen vóór het 
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inladen stabiel zijn gebleven. Het attest van vaccinatie tegen equine virale arteritis die dateert 
van minder dan één jaar geleden is bij dit gezondheidscertificaat toegevoegd. 
h3 - Kwade droes 
Complementfixatietest bij een verdunning van 1:10, met negatief resultaat, op een monster dat 
binnen 15 dagen voor het inladen is genomen. 
h4 - Dourine : 
Complementfixatietest bij een verdunning van 1:10, met negatief resultaat, op een monster dat 
binnen 15 dagen voor het inladen is genomen. 
h5 - Paardenpest: 
Indirecte ELISA of blokkerings-ELISA, met negatief resultaat, op een bloedmonster dat binnen 
21 dagen voor het inladen is genomen.  
h6 - Surra : 
ELISA of Card Agglutination test (CATT) bij een verdunning van 1:4, met negatief resultaat, op 
een bloedmonster dat binnen 15 dagen voor het inladen is genomen; 
 
i) Bovengenoemde tests zijn uitgevoerd in laboratoria erkend door de officiële Belgische 
veterinaire autoriteiten en overeenkomstig de WOAH-normen. 
j) De analyserapporten van de laboratoria werden geviseerd door de officiële veterinaire 
autoriteiten en aan dit gezondheidscertificaat gehecht. 
 
3/ Transport 
- Het dier wordt van de plaats van isolatie naar de plaats van inladen getransporteerd met 
vervoermiddelen die vooraf naar behoren zijn gereinigd en ontsmet, met goedgekeurde 
producten. 
- De exporteur is ervan in kennis gesteld dat transit door landen die niet vrij zijn van paardenpest 
en vesiculaire stomatitis, verboden is. 
 
 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
 

Gedaan op.................... Te....................... 
Naam en adres van de officiële dierenarts 

 
Stempel en handtekening 

 


