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I. Procedure 
 
Inlichtingen over de procedure voor de uitvoer van levende dieren, sperma, 
embryo’s, broedeieren en eicellen naar de Republiek van de Filippijnen kan u 
bekomen bij de export bevorderende organismen waarvan de coördinaten vermeld 
staan in de algemene instructie. 
 
 
II. Bilaterale certificaten  
 
 
Code FAVV titel van het certificaat   
   
EX.VTL.PH.01.01 Veterinair certificaat voor de export van als huisdier 

gehouden fok- en/of gebruiksvarken naar de 
Republiek van de Filippijnen 

4 blz.

EX.VTL.PH.02.01 Veterinair certificaat voor de export van 
varkenssperma van België naar de Republiek 
van de Filippijnen 

3 blz.

 
 
 
III. Bijkomende informatie 
 
III.1. Veterinair certificaat voor de export van als huisdier gehouden fok- en/of 
gebruiksvarken naar de Republiek van de Filippijnen. 
 
Naast het veterinair certificaat voor de uitvoer van als huisdier gehouden fok- en/of 
gebruiksvarken naar de Filippijnen, dienen de dieren eveneens vergezeld te zijn van 
een ondertekend document van de gezagvoerder van het schip of de kapitein van 
het vliegtuig dat de dieren vervoert, waarin hij verklaart dat : 
 

1. The animals had embarked at a port in Belgium and had not landed at any 
intermediate port during the voyage / flight to the Philippines unless 
approved by the Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture.  If 
the live hogs land in transit, the animals are not allowed to leave the 
precincts of any airport at which the aircraft landed except to an 
authorized transit quarantine area. 

2. At the port of embarkation (within 24 hours of export), a veterinary 
inspection and certification that the animals were found free from evidence 
of communicable disease and exposure thereto has taken place. 

3. The movements are made in cleaned and disinfected vehicles.  During the 
voyage, the animals stop only at approved intermediate port and only 
authorized quarantine area. 

4. No fodder other than from the country of origin is taken aboard the ship or 
aircraft. 

5. No animal other than from the country of origin is carried in the ship or 
aircraft. 
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III.2. Veterinair certificaat voor de export van varkenssperma van België naar 
de Republiek van de Filippijnen. 
 

• Certificatievoorwaarden 
 

o Punt 13.2.: De dierenarts van het centrum dient het certificaat te 
ondertekenen voor de punten 13.1. tot en met 13.11. 
 

• Importeisen 
 
o Een KI-centrum in de Filippijnen dat wil importeren, dient 

voorafgaand een importtoestemming aan te vragen aan de 
bevoegde overheid: 

 
Department of Agriculture 
Bureau of Animal Industry 
Diliman, Quezon City 
Republic of the Philippines 
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