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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Duiven 0106 39 10 Argentinië 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.AR.04.02 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van sportduiven uit 
kweekbedrijven van het Koninkrijk België naar de 
Republiek Argentinië  

6 p. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor uitvoer naar Argentinië 
 
Een specifieke erkenning voor de uitvoer van duiven wordt niet vereist door de 
bevoegde Argentijnse autoriteiten. 
 
 
 
IV. Algemene voorwaarden  
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
Duiven voor uitvoer moeten vóór de uitvoer ervan onderworpen worden aan een 
quarantaine van minstens 30 dagen.  
 
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn wat de quarantaine betreft.  

- Iedere isolatie van een lot duiven moet voorafgaand schriftelijk gemeld worden 
aan de PCE. 

- De isolatieruimte moet op voorhand worden goedgekeurd door de PCE.  
 
Deze melding en goedkeuring moeten op tijd aan de PCE gevraagd worden door 
middel van het aanvraagformulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag dat gepubliceerd is op de 
website van het FAVV (http://www.favv-
afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/ → "Aanvraag goedkeuring van een 
quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in 
quarantaine / isolatie").  

 
De isolatieruimte moet beantwoorden aan de algemene voorwaarden die vermeld 
worden in de instructiebundel met betrekking tot de quarantaine / de isolatie die 
gepubliceerd is op de website van het FAVV (zie bovenvermelde link).  

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/


DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / 
BROEDEIEREN / EICELLEN 

IB.AR.04.02 Argentinië 

Januari 
2017 

 

  2/3 

 
De Argentijnse autoriteiten eisen ook dat duiven beschermd zijn tegen vectoren van 
arbovirussen in isolatieruimten: deze moeten dus voorzien zijn van UV-lampen voor 
de bestrijding van vectoren.  
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden  
 
Punt 7.1.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België inzake aviaire influenza en Newcastle disease (voor wat 
betreft deze laatste ziekte moet er enkel rekening gehouden worden met de ziekte bij 
commercieel pluimvee). 
 
Punt 7.1.2: het gebied waar rekening mee gehouden moet worden is het gebied 
gelegen in een straal van 10 km rondom de inrichting van waaruit de duiven uitgevoerd 
worden. Deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus 
van het gebied in kwestie  inzake aviaire influenza en Newcastle disease. De website 
van het FAVV kan hiervoor geraadpleegd worden: aviaire influenza bij pluimvee en 
duiven en Newcastle disease bij pluimvee enerzijds en Newcastle disease bij duiven 
anderzijds. 
 
 
Punt 7.2: de inrichting van herkomst is de inrichting van waaruit de duiven worden 
uitgevoerd.  
 
Punt 7.2.1: kweekbedrijven zijn de bedrijven die leveren aan de inrichtingen van 
herkomst. Deze kweekbedrijven moeten geregistreerd zijn bij de Koninklijke Belgische 
Duivenliefhebbersbond. De inrichting van herkomst moet het bewijs aanleveren dat 
het zich wel degelijk bevoorraadt bij zulke kweekbedrijven.  
 
Punt 7.2.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.  
 
Punt 7.2.3: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van de inrichting van herkomst inzake virale ziekten die veroorzaakt 
worden door arbovirussen (West Nile).  
 
Punt 7.2.4: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van 

- een controle van de dierziektestatus van het bedrijf van herkomst voor 
aangifteplichtige ziekten (aviaire influenza, Newcastle's Disease, 
mycoplasmose, salmonellose, Q-koorts, oosterse en westerse 
encephalomyelitis, toxoplasmose, psittacose); 

- een verklaring van de dierenarts die verantwoordelijk is voor de opvolging van 
het bedrijf van herkomst voor niet-aangifteplichtige ziekten (vogelcholera, 
trichomonose, aviaire spirochaetosis, herpesvirus bij duiven, aviaire infectieuze 
bronchitis).  

 
Punt 7.3.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/
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Punt 7.3.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De operator moet de 
nodige bewijzen verstrekken.  
 
Punten 7.3.3.1 tot 7.3.3.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend indien aan 
de voorwaarden met betrekking tot de quarantaineruimte, die vermeld worden onder 
punt "IV. Speficieke voorwaarden", voldaan is.  
 
Punt 7.3.3.4: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring van 
de dierenarts die de quarantaine heeft opgevolgd.  
 
Punten 7.3.4 en 7.3.5: deze verklaringen kunnen worden ondertekend na controle.  
 
Punten 7.4.1 en 7.4.2: deze verklaringen kunnen worden ondertekend na controle. 
 
 
 
V. Aanverwante websites  
 
Website van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond: http://kbdb.be/nl/  

http://kbdb.be/nl/

