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I. TOEPASSINGSGEBIED  
 
Productomschrijving GN-code Land 
Eendagskuikens 0105 

010633 
/ 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VLT.AA.02.05 Veterinair certificaat voor de uitvoer van levende 

dieren naar een niet-EU-lidstaat van 
(eendagskuikens) 

7 blz. 

 
Dit certificaat kan worden gebruikt voor de uitvoer naar derde landen van zowel 
eendagskuikens uitgebroed uit eieren gelegen in België als eendagskuikens 
uitgebroed uit eieren gelegen in een andere lidstaat (LS) van de EU die zijn 
toegekomen in België vergezeld van een intracommunautair certificaat. 
 
 
 
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 DE DIERGEZONDHEID 
 
In het certificaat, vermeld onder punt II., is de mogelijkheid voorzien om aanvullende 
garanties inzake diergezondheid toe te voegen. 
 
Deze aanvullende garanties dienen afkomstig te zijn van de bevoegde overheid van 
het land van bestemming en de operator dient dit te bewijzen aan de hand van een 
officieel document van de betrokken bevoegde overheid. 
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V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 2.2: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover de broeierij over een 
10.1 toelating beschikt. 
 
Punt 2.3: deze verklaring kan worden ondertekend na controle dat de broeierij 
niet gevestigd is in een zone afgebakend rond een haard van hoog pathogene 
aviaire influenza (HPAI) of de ziekte van Newcastle (NCD).  

- De dierziektestatus van België voor HPAI en NCD controleren op de 
website van het FAVV. Indien België officieel vrij is, dan is het punt gedekt. 

- Indien België niet officieel vrij is, de pagina’s betreffende deze ziekten 
raadplegen op de website van het FAVV (HPAI en NCD) om na te gaan dat 
er geen zone is afgebakend waar de broeierij gevestigd is.  

 
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Indien de eieren afkomstig zijn van koppels in België: de operator legt de 
tracering van de eieren voor zodat gecontroleerd kan worden dat ze 
afkomstig zijn van geregistreerde bedrijven. 

- Indien de eieren afkomstig zijn van koppels uit een andere LS: de operator 
legt het intracommunautair certificaat voor die de eieren vergezelde. Het 
punt kan op basis van dit certificaat worden ondertekend. 

 
Punt 2.5: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Punt 2.5.1 is sowieso gedekt gezien de aanwezigheid van klinische tekens 
van HPAI, laag pathogene aviaire influenza (LPAI) of NCD aan de overheid 
moeten worden gemeld en de bedrijven waar dergelijke tekens worden 
vastgesteld geblokkeerd worden.  

- Voor punt 2.5.2 moet de operator een verklaring van de bedrijfsdierenarts 
van de pluimveebedrijven van herkomst van de eieren ter beschikking 
stellen van de certificerende agent (zie modelverklaringen in punt VI van 
deze instructie). 

 
Punten 2.6 en 2.7: deze verklaringen kunnen worden ondertekend na controle. 

- Indien de eieren afkomstig zijn van België: de operator zet een verklaring 
van de bedrijfsdierenarts van de pluimveebedrijven van herkomst van de 
eieren ter beschikking (modelverklaring nr. 1 in punt VI van deze 
instructie). 

- Indien de eieren, waaruit de eendagskuikens uitgebroed zijn, afkomstig 
zijn uit een andere LS: de operator legt het intracommunautair certificaat 
voor dat de eieren vergezelde. Het punt kan op basis van dit certificaat 
worden ondertekend. 

 
Punt 2.8: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Punt 2.8.1 kan worden ondertekend op basis van de regelgeving gezien 
vaccinatie tegen aviaire influenza verboden is. 

https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/#vogels
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/situatiebelgie.asp
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/
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- Voor punten 2.8.2 en 2.8.3 moet de operator de nodige bewijsstukken 
voorleggen (modelverklaring nr. 1 uit punt VI van deze instructie of 
intracommunautair certificaat, afhankelijk van de oorsprong van de 
broedeieren, waaruit de eendagskuikens uitgebroed zijn). Enkel de van 
toepassing zijnde optie wordt behouden. 

 
Punt 2.9: de operator moet het tabel invullen en legt de nodige bewijsstukken 
voor die aantonen dat er aan de eis is voldaan en waarop hij zich gebaseerd 
heeft om het tabel in te vullen (modelverklaring nr. 1 uit punt VI van deze 
instructie of intracommunautair certificaat, afhankelijk van de oorsprong van de 
broedeieren, waaruit de eendagskuikens uitgebroed zijn) die aantonen dat er 
voldaan is aan de eis. 
 
Punten 2.10 en 2.11: het markeren en desinfecteren van de broedeieren zijn 
reglementaire verplichtingen. Deze punten kunnen dus ondertekend worden op 
basis van de regelgeving. 
 
Punt 2.12: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Punt 2.12.1 kan worden ondertekend op basis van de regelgeving gezien 
vaccinatie tegen aviaire influenza verboden is. 

- Voor punten 2.12.2 en 2.12.3 moet de operator de nodige bewijsstukken 
voorleggen (registers van de broeierij). Enkel de van toepassing zijnde 
optie wordt behouden. 

 
Punt 2.13: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- De introductie van punt 2.13 kan worden ondertekend op basis van de 
regelgeving gezien reiniging en ontsmetting van containers een 
reglementaire verplichting is wanneer deze niet voor een éénmalig 
gebruik bestemd zijn. 

- Voor punten 2.13.1 en 2.13.2 controleert de certificerende agent de 
registers van de broeierij en de etiket van de containers. 

 
 
 
VI. MODELVERKLARINGEN 
 
Model nr. 1: af te leveren door de dierenarts die verantwoordelijk is voor de 
epidemiologische bewaking van de Belgische vermeerderingsbedrijven waarvan de 
broedeieren van de eendagskuikens bestemd voor uitvoer afkomstig zijn  
 
 
Ik ondergetekende ……………………., dierenarts werkende onder ordenummer 
………………….., bevestig dat ik verantwoordelijk ben voor de epidemiologische 
toezicht op het bedrijf met beslagnummer ………………………………. en certificeer 
hierbij dat de broedeieren die in dit bedrijf gelegd werden tussen ………. en 
………….. afkomstig zijn: 

- van een koppel die geen klinische tekens van dierziekte vertoont, op basis 
van de evaluatie van de diergezondheidsregisters van de koppel die ik heb 
uitgevoerd op …………….. (1); 
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- van pluimvee: 
o (2) dat niet tegen NCD gevaccineerd is; OF 
o (2) dat tegen NCD gevaccineerd is met vaccin ………………………..(3) 

op ………………… 
- (4) van  

o koppels waarin geen infectie met Salmonella Pullorum, Salmonella 
Gallinarum Salmonella arizonae, Mycoplasma gallispeticum of 
Mycoplasma meleagridis werd vastgesteld, 

o pluimveebedrijven waarin geen infectie met Salmonella Pullorum, 
Salmonella Gallinarum Salmonella arizonae, Mycoplasma 
gallispeticum of Mycoplasma meleagridis werd vastgesteld in de 
laatste 12 maanden en indien dit niet het geval is werden de nodige 
maatregelen toegepast (screening van het besmet koppel met neagtief 
resultaat, op 2 gelegenheden, met een tussentijd van minimum 60 
dagen OF slachting of doding en vernietiging van het besmette koppel, 
reiniging en ontsmetting van het pluimveebedrijf, testen van de overige 
koppels op het bedrijf met negatief resultaat op 2 gelegenheden met 
een tussenpoos van minstens 21 dagen); 

- (4) van pluimvee onderworpen aan een zoönotische salmonella 
controleprogramma 

o datum van de laatste monstername: ………………….. 
o resultaten van alle testen uitgevoerd om het vermeerderingsbeslag: 

………………….. 
 
Datum, stempel en handtekening van de dierenarts: 
 
(1) de vermelde datum moet maximaal 24 uren voor de geplande datum van certificering zijn 
(2) een van de 2 verklaringen schrappen  
(3) naam en type van het vaccin vermelden 
(4) schrappen in geval van loopvogels 
 

 
 
Model nr. 2: af te leveren door de dierenarts die verantwoordelijk is voor de 
epidemiologische bewaking van de vermeerderingsbedrijven gelegen in een 
andere lidstaat en waarvan de broedeieren van de eendagskuikens bestemd voor 
uitvoer afkomstig zijn  
 

 
Declaration to be issued by the veterinarian of another MS responsible for the 

epidemiological surveillance of poultry holdings producing hatching eggs  
 
I undersigned, ………………………… (1), licensed veterinarian in ……………… (2) 

under registration number ………………….…… (3), hereby confirm that I am 
responsible for the epidemiological surveillance of the poultry holding registered with 
the competent authority under …………………….(4) and hereby declare that the 
hatching eggs produced in this holding between ……………… and 
…………………… originate from poultry that does not show signs of disease, based 
on the evaluation of the animal health registers that I have carried out on the 
…………….(5), 
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Date: 
Stamp and signature: 
 
(1) Mention first and last name 
(2) Mention EU Member State (MS) of practice 
(3) Mention registration number with the authority of the EU MS of practice 
(4) Mention registration number of the poultry holding producing hatching eggs 
(5) The date that is mentioned must be within the 24 hours of certification of the hatching eggs for 
export to the third country 
 

 


