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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving NC-code Land 
Paarden 0101 Canada 

 
 
 
II. EUROPEES CERTIFICAAT 
 
Type certificaat Titel van het certificaat   
   
TRACES 
 

Certificaat voor de uitvoer van paarden van de EU naar 
Canada - permanent verblijf 

4 p. 

TRACES Certificaat voor de uitvoer van paarden van de EU naar 
Canada - tijdelijk verblijf 

4 p. 

TRACES Certificaat voor Canadese paarden die naar Canada 
terugkeren na een verblijf van minder dan 90 dagen in 
de EU 

3 p. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Erkenning voor de export naar Canada 
 
Een specifieke erkenning bij de bevoegde Canadese overheid is niet nodig voor de 
uitvoer van paarden. Een toelating voor import is echter vereist en moet worden 
aangevraagd bij de Canadese overheid. 
 
 
Informaties ter beschikking gesteld door de Canadese overheid 
 
Specifieke informatie over import van levende dieren wordt ter beschikking door de 
Canadese overheid, op haar website, om operatoren te informeren over de werkwijze 
die moet worden gevolgd. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Isolatie voorafgaand aan de uitvoer 
 
Paarden uitgevoerd naar Canada moeten in isolatie worden geplaatst voorafgaand 
aan hun uitvoer wanneer de uitvoer een tijdelijke of permanente uitvoer betreft.  
Een uitzondering kan van toepassing zijn in het kader van een tijdelijke uitvoer voor 
deelname aan een competitie, voor zover de operator de nodige bewijsstukken kan 
voorleggen (zie punt V van deze instructie). 
 

http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/importation/fra/1300460421194/1300461242684
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De duur van de isolatie staat niet vast, maar moet voldoende zijn om alle analyses 
vereist in het certificaat uit te voeren. Dit houdt in dat het paard bestemd voor uitvoer 
zich in isolatie-omstandigheden moet bevinden op het moment dat de stalen worden 
genomen voor de analyses die worden uitgevoerd in het kader van de uitvoer. 
 
Er moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden voor wat betreft de isolatie: 

- De isolatieruimte moet op voorhand goedgekeurd zijn door de LCE en moet 
voldoen aan de algemene eisen die vermeld zijn in de instructiebundel inzake 
quarantaine / isolatie, die gepubliceerd is op de website van het FAVV. 

- Elke isolatie van paarden moet op voorhand schriftelijk gemeld worden aan de 
LCE. 

 
De aanvraag tot goedkeuring van de isolatieruimte en de melding van het in isolatie 
plaatsen van paarden moeten tijdig aan de LCE worden overgemaakt, met behulp van 
het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag beschikbaar op de website van het FAVV.  
 
 
Verblijfplaatsen van het paard voorafgaand aan de uitvoer 
 
Er moeten garanties betreffende diergezondheid worden gegeven voor: 

- de 6 maanden voorafgaand aan het inladen, wanneer het een tijdelijke of 
permanente uitvoer betreft, 

- de hele duur van het verblijf in de EU, wanneer het een terugkeer naar Canada 
betreft. 

 
De operator moet dus een verblijfshistoriek van het paard ter beschikking stellen van 
de certificerende agent voor de hierboven vermelde periodes. 
De inrichting waar de isolatie plaatsvindt, moet meegeteld worden. 
 
Deze verblijfsverklaring kan worden afgeleverd door de eigenaar van het paard of zijn 
vertegenwoordiger. Ze moet worden afgeleverd aan de hand van de modelverklaring 
die beschikbaar is op de website van het FAVV (document “Verblijfsverklaring voor 
paarden” onder het hoofdstuk Algemene instructie), en moet alle verschillende 
plaatsen van verblijf (volledig adres, land inbegrepen) vermelden alsook de periode 
van verblijf op deze plaatsen, voor de hierboven vermelde periodes voorafgaand aan 
de uitvoer van het paard naar Canada. 
Een verklaring per uitgevoerd paard moet worden voorzien indien er meerdere 
paarden worden uitgevoerd. 
 
 
Sanitair statuut van de verblijfplaatsen voorafgaand aan de uitvoer 
 
Er moeten garanties betreffende diergezondheid worden gegeven voor de inrichtingen 
waar het paard heeft verbleven voorafgaand aan de uitvoer, en voor de paarden zelf 
gedurende deze periodes van verblijf. 
 
Deze garanties kunnen worden gegeven aan de hand van een verklaring van een 
erkende dierenarts, of van een verklaring van een praktijkdierenarts uit een andere 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/quarantaine/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/quarantaine/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/levendedieren/#instructie
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lidstaat (LS) van de EU voor een inrichting gelegen in een andere LS (dit tweede geval 
is enkel mogelijk indien de quarantaine 40 dagen duurt). 
 
Deze verklaringen moeten de garanties vermelden die zijn opgenomen in de modellen 
nr. 1 / nr. 2 ter beschikking gesteld in punt VI van deze instructie. 
 
 
Eisen met betrekking tot besmettelijke baarmoederontsteking – tijdelijke uitvoer 
 
De eisen in verband met besmettelijke baarmoederontsteking die gesteld worden door 
Canada zijn afhankelijk van het doeleinde waarvoor de paarden uitgevoerd zijn – zie 
punt II.10 van het certificaat voor tijdelijke uitvoer. 
 
Bepaalde opties met betrekking tot het doeleinde kunnen niet worden gekozen / 
ondertekend: 

- de tweede optie omdat deze niet van toepassing is op paarden afkomstig van 
België, 

- de derde optie omdat de gestelde eisen voor besmettelijke 
baarmoederontsteking strenger zijn dat wat vereist is door de Europese 
regelgeving en niet kunnen worden gecontroleerd op basis van objectieve 
informatie. 

 
Enkel paarden die uitgevoerd worden met als doeleinde beschreven in de eerste optie 
komen dus in aanmerking voor tijdelijke uitvoer naar Canada. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Het certificaat is beschikbaar op de Europese certificeringswebsite “TRACES NT”. 
Verdere details en instructies omtrent het gebruik van TRACES NT zijn beschikbaar 
op de website van het FAVV. 
 
 
Certificaat voor de uitvoer van EU-paarden naar Canada – permanent verblijf 
 
Punt I.11: de inrichting vermelden waar de isolatie doorgaat. 
 
Punt II. 1: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de dierziektestatus 
van België voor de vermelde ziektes. Deze status kan worden gecontroleerd op de 
website van het FAVV. 

- Punt II.1.1: de vermelde ziektes moeten opgenomen zijn in een van de tabellen 
op de webpagina die toegankelijk is via bovenstaande link, om te kunnen 
garanderen dat ze aangifteplichtig zijn. 

- Punten II.1.2 en II.1.3: 
o ACIA erkent de status die wordt bepaald door de EU, 
o de dierziektestatus van België controleren in de relevante tabel 

toegankelijk via link hierboven. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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Punt II.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Voor het deel met betrekking tot de dierziektestatus van de verblijfslanden 
inzake Venezolaanse equine encefalomyelitis (VEE): 

o de landen van verblijf gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan 
de uitvoer bepalen, op basis van de verblijfsverklaring die ter beschikking 
wordt gesteld door de operator; 

o de dierziektestatus inzake VEE van de betrokken landen gedurende de 
24 maanden voorafgaand aan de periode van verblijf controleren  
 voor België: op de website van het FAVV, 
 voor de andere LS: op de website van de OIE, voor elk 

geïdentificeerd land van verblijf 
 In de kolom “COUNTRY/TERRITORY”, op Select all klikken in 

het drop down menu om alle landen uit te vinken en nadien enkel 
het geïdentificeerde land aanvinken. 

 In de kolom “DISEASE”, op Select all klikken in het drop down 
menu om alle ziektes uit te vinken en nadien enkel Equine 
Venezuelan equine encephalomyelitis aanvinken. 

 In de kolom “REPORT DATE”, een periode selecteren die de 
periode van 24 maanden dekt voorafgaand aan het einde van 
het verblijf in het geïdentificeerde land (door op de datum van 
aanvang te klikken en nadien op de einddatum). 

 Indien er geen lijn (notificatie) wordt weergegeven in de 
resultatentabel (No data found), dan is het punt gedekt. 

 Indien er lijnen (notificaties) worden weergegeven in de 
resultatentabel, het notificatierapport raadplegen om te 
controleren of het bedrijf van verblijf niet is aangegeven als 
uitbraak noch gelegen is in de zone die eventueel afgebakend 
werd rond de uitbraak. Hiervoor moet men op het oog uiterst 
rechts in de notificatielijn klikken, en het tabblad Outbreaks in de 
notificatie uitvouwen. 

- Voor het deel met betrekking tot vaccinatie tegen VEE: controleren op de 
specifieke pagina voor vaccinaties in het identificatiedocument van het paard. 

 
Punt II.3: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de 
verblijfsverklaring die ter beschikking wordt gesteld door de operator. 
 
Punt II.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Voor het deel met betrekking tot de dierziektestatus van de verblijfslanden 
inzake paardenpest: 

o de landen van verblijf gedurende de laatste 90 dagen voorafgaand aan 
de uitvoer bepalen, op basis van de verblijfsverklaring die ter beschikking 
wordt gesteld door de operator; 

o de dierziektestatus inzake paardenpest van de betrokken landen 
gedurende de 60 dagen voorafgaand aan de periode van verblijf 
controleren  
 voor België: op de website van het FAVV, 
 voor de andere LS: op de website van de OIE. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
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De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE-website is gelijkaardig 
aan de aanpak beschreven in punt II.2 met uitzondering van 
 de ziekte in de kolom “DISEASE”: African horse sickness selecteren, 
 de periode in de kolom “REPORT DATE”: een periode selecteren 

die de laatste 60 dagen dekt voorafgaand aan het einde van het 
verblijf in het geïdentificeerde land. 

-  Voor het deel met betrekking tot vaccinatie tegen paardenpest: controleren op 
de specifieke pagina voor vaccinaties in het identificatiedocument van het 
paard. 

 
Punt II.5: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- De landen van verblijf gedurende de laatste 90 dagen voorafgaand aan de 
uitvoer bepalen, op basis van de verblijfsverklaring die ter beschikking wordt 
gesteld door de operator; 

- De dierziektestatus inzake dourine en kwade droes van de betrokken landen 
gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de periode van verblijf controleren  

o voor België: op de website van het FAVV, 
o voor de andere LS: op de website van de OIE. 

De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE-website is gelijkaardig aan de 
aanpak beschreven in punt II.2 met uitzondering van 

o de ziekte in de kolom “DISEASE”: Dourine en Glanders selecteren, 
o de periode in de kolom “REPORT DATE”: een periode selecteren die de 

laatste 6 maanden dekt voorafgaand aan het einde van het verblijf in het 
geïdentificeerde land.  

 
Punt II.6: deze verklaring kan ondertekend worden na controle. 

- Voor equine infectieuze anemie (EIA):  
o de landen van verblijf gedurende de laatste 90 dagen voorafgaand aan 

de uitvoer bepalen, op basis van de verblijfsverklaring die ter beschikking 
wordt gesteld door de operator; 

o de dierziektestatus inzake EIA van de betrokken landen gedurende de 
periode van verblijf controleren  
 voor België: op de website van het FAVV, 
 voor de andere LS: op de website van de OIE. 

De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE-website is gelijkaardig aan de 
aanpak beschreven in punt II.2 met uitzondering van 

o de ziekte in de kolom “DISEASE”: Equine Infectious Anaemia selecteren, 
o de periode in de kolom “REPORT DATE”: een periode selecteren die de 

laatste 90 dagen dekt voorafgaand aan het einde van het verblijf in het 
geïdentificeerde land. 

- Voor equine piroplasmose, kan de verklaring worden ondertekend op basis van 
een verklaring van de erkende dierenarts(en) / praktijkdierenarts(en) uit een 
andere LS die toezicht op het paard heeft (hebben) gehouden gedurende de 90 
dagen voorafgaand aan de uitvoer, voor zover deze verklaring(en) wel degelijk 
de gevraagde garanties bevat(ten) voor de equine piroplasmose (zie model nr.1 
en nr.2 in punt VI van deze instructie). 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
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Punt II.7: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover er voldaan is aan de 
voorwaarden inzake isolatie die vermeld staan in punt IV. van deze instructie, en op 
basis van een verklaring van de dierenarts erkend in België die toezicht houdt op de 
isolatie, die opgesteld is overeenkomstig model nr. 3 in punt VI. van deze instructie. 
 
Punt II.8: de testen moeten worden uitgevoerd tijdens de isolatieperiode van de 
paarden. De Coggins-test wordt ook aanvaard door de Canadese overheid. 
 
Punt II.9: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Het deel van de verklaring inzake de verblijfplaatsen gedurende de 90 dagen 
voorafgaand aan de uitvoer kan worden ondertekend op basis van een 
verklaring van de erkende dierenarts(en) / praktijkdierenarts(en) uit een andere 
LS die toezicht op het paard heeft (hebben) gehouden gedurende de 90 dagen 
voorafgaand aan de uitvoer, voor zover deze verklaring(en) wel degelijk de 
gevraagde garanties bevat(ten) voor besmettelijke baarmoederontsteking (zie 
model nr. 1 en nr. 2 in punt VI van deze instructie). 

- Het deel van de verklaring inzake de afwezigheid van manipulatie op 
behandeling van het voortplantingskanaal kan worden ondertekend op basis 
van een verklaring van de erkende dierenarts(en) / praktijkdierenarts(en) uit een 
andere LS die toezicht op het paard heeft (hebben) gehouden gedurende de 30 
dagen voorafgaand aan de uitvoer, voor zover deze verklaringen wel degelijk 
de gevraagde garanties bevatten voor de afwezigheid van een dergelijke 
behandeling of manipulatie (zie model nr. 1 en nr. 2 in punt VI van deze 
instructie). 

- Voor wat betreft het laatste deel van de verklaring: rekening houden met het 
volgende: 

o de optie schrappen die niet van toepassing is omwille van de leeftijd en 
het geslacht van het uitgevoerd paard; 

o de operator of zijn vertegenwoordiger moet een verklaring afleggen die 
bevestigt dat hij op de hoogte is van de te volgen procedures na uitvoer, 
die opgesteld is overeenkomstig model nr. 4 in punt VI van deze 
instructie; 

o wanneer een analyse vereist is voor besmettelijke 
baarmoederontsteking, dan moet de operator beschikken over een 
verklaring van de erkende dierenarts die het staal heeft genomen tijdens 
de isolatieperiode, opgesteld overeenkomstig model nr. 5 in punt VI. van 
deze instructie. 

 
Punt II.10: deze verklaring is slechts van toepassing voor hengsten ouder dan 2 jaar 
en kan worden ondertekend na controle. De operator moet de bewijsstukken leveren. 
 
Punt II.11: deze verklaring is slechts van toepassing indien het uitgevoerde paard een 
merrie ouder dan 2 jaar is en kan worden ondertekend na controle. De operator moet 
de bewijsstukken leveren. 
 
Punt II.13: deze verklaring kan worden ondertekend na een gunstig klinisch onderzoek 
uitgevoerd door de certificerende dierenarts. 
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Punt II.14: deze verklaring kan worden ondertekend  
- voor wat betreft het vermijden van contact tijdens de isolatie: voor zover de 

isolatie werd uitgevoerd overeenkomstig met wat vereist wordt in punt IV. van 
deze instructie,  

- voor wat betreft het vermijden van contact tijdens vervoer: op basis van de 
regelgeving; 

- voor wat betreft het opdragen aan de transporteur om de sanitaire status tijdens 
de hele reis naar Canada te handhaven: op basis van de bewijsstukken 
voorgelegd door de operator die aantonen dat de instructie effectief aan de 
transporteur werd gegeven (een mail van de operator aan de transporteur 
bijvoorbeeld). 

 
Punt II.15: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
 
 
Certificaat voor de uitvoer van paarden van de EU naar Canada - tijdelijk verblijf 
 
Kunnen enkel worden ingevoerd onder het stelsel van tijdelijke invoer: 

- de paarden die deelnemen aan een competitie of wedstrijd, 
- hengsten ouder dan 2 jaar bedoeld voor openbare demonstraties en niet-

competitief amusement voor onbepaalde duur. 
 
Punt I.11: de inrichting vermelden waar de isolatie doorgaat. 
 
Punt II. 1: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de dierziektestatus 
van België voor de vermelde ziektes. Deze status kan worden gecontroleerd op de 
website van het FAVV. 

- Punt II.1.1: de vermelde ziektes moeten opgenomen zijn in een van de tabellen 
op de webpagina die toegankelijk is via bovenstaande link, om te kunnen 
garanderen dat ze aangifteplichtig zijn. 

- Punten II.1.2 en II.1.3: 
o ACIA erkent de status die wordt bepaald door de EU, 
o de dierziektestatus van België controleren in de relevante tabel 

toegankelijk via link hierboven. 
 
Punt II.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Voor het deel met betrekking tot de dierziektestatus van de verblijfslanden 
inzake Venezolaanse equine encefalomyelitis (VEE): 

o de landen van verblijf gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan 
de uitvoer bepalen, op basis van de verschillende 
traceerbaarheidsverklaringen die ter beschikking worden gesteld door de 
operator; 

o de dierziektestatus inzake VEE van de betrokken landen gedurende de 
24 maanden voorafgaand aan de periode van verblijf controleren  
 voor België: op de website van het FAVV,  
 voor de andere LS: op de website van de OIE, voor elk 

geïdentificeerd land van verblijf 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
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 In de kolom “COUNTRY/TERRITORY”, op Select all klikken in 
het drop down menu om alle landen uit te vinken en nadien enkel 
het geïdentificeerde land aanvinken. 

 In de kolom “DISEASE”, op Select all klikken in het drop down 
menu om alle ziektes uit te vinken en nadien enkel Equine 
Venezuelan equine encephalomyelitis aanvinken. 

 In de kolom “REPORT DATE”, een periode selecteren die de 
periode van 24 maanden dekt voorafgaand aan het einde van 
het verblijf in het geïdentificeerde land (door op de datum van 
aanvang te klikken en nadien op de einddatum). 

 Indien er geen lijn (notificatie) wordt weergegeven in de 
resultatentabel (No data found), dan is het punt gedekt. 

 Indien er lijnen (notificaties) worden weergegeven in de 
resultatentabel, het notificatierapport raadplegen om te 
controleren of het bedrijf van verblijf niet is aangegeven als 
uitbraak noch gelegen is in de zone die eventueel afgebakend 
werd rond de uitbraak. Hiervoor moet men op het oog uiterst 
rechts in de notificatielijn klikken, en het tabblad Outbreaks in de 
notificatie uitvouwen. 

 Voor het deel met betrekking tot vaccinatie tegen VEE: controleren 
op de specifieke pagina voor vaccinaties in het identificatiedocument 
van het paard. 

 
Punt II.3: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de 
verblijfsverklaring die ter beschikking wordt gesteld door de operator. Een officiële 
quarantaine is niet vereist voor paarden die tijdelijk uitgevoerd worden voor 
deelname aan een competitie, zie ook punt II.8. 
 
Punt II.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Voor het deel met betrekking tot de dierziektestatus van de verblijfslanden 
inzake paardenpest: 

o de landen van verblijf gedurende de laatste 90 dagen voorafgaand aan 
de uitvoer bepalen, op basis van de verblijfsverklaring die ter beschikking 
wordt gesteld door de operator; 

o de dierziektestatus inzake paardenpest van de betrokken landen 
gedurende de 60 dagen voorafgaand aan de periode van verblijf 
controleren  
 voor België: op de website van het FAVV, 
 voor de andere LS: op de website van de OIE. 

De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE-website is gelijkaardig 
aan de aanpak beschreven in punt II.2 met uitzondering van 
 de ziekte in de kolom “DISEASE”: African horse sickness selecteren, 
 de periode in de kolom “REPORT DATE”: een periode selecteren 

die de laatste 60 dagen dekt voorafgaand aan het einde van het 
verblijf in het geïdentificeerde land. 

- Voor het deel met betrekking tot vaccinatie tegen paardenpest: controleren op 
de specifieke pagina voor vaccinaties in het identificatiedocument van het 
paard. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
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Punt II.5: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- De landen van verblijf gedurende de laatste 90 dagen voorafgaand aan de 
uitvoer bepalen, op basis van de verblijfsverklaring die ter beschikking wordt 
gesteld door de operator; 

- De dierziektestatus inzake dourine en kwade droes van de betrokken landen 
gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de periode van verblijf controleren  

o voor België: op de website van het FAVV, 
o voor de andere LS: op de website van de OIE. 

De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE-website is gelijkaardig aan de 
aanpak beschreven in punt II.2 met uitzondering van 

o de ziekte in de kolom “DISEASE”: Dourine en Glanders selecteren, 
o de periode in de kolom “REPORT DATE”: een periode selecteren die de 

laatste 6 maanden dekt voorafgaand aan het einde van het verblijf in het 
geïdentificeerde land. 

 
Punt II.6: de Coggins-test wordt ook aanvaard door de Canadese overheid. 
 
Punt II.7: deze verklaring kan ondertekend worden na controle. 

- Voor equine infectieuze anemie (EIA):  
o de landen van verblijf gedurende de laatste 90 dagen voorafgaand aan 

de uitvoer bepalen, op basis van de verblijfsverklaring die ter beschikking 
wordt gesteld door de operator; 

o de dierziektestatus inzake EIA van de betrokken landen gedurende de 
periode van verblijf controleren  
 voor België: op de website van het FAVV, 
 voor de andere LS: op de website van de OIE. 

De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE-website is gelijkaardig aan de 
aanpak beschreven in punt II.2 met uitzondering van 

o de ziekte in de kolom “DISEASE”: Equine Infectious Anaemia selecteren, 
o de periode in de kolom “REPORT DATE”: selecteer begin- en einddatum 

voor elk bedrijf waarin het paard verbleven heeft in de 90 dagen 
voorafgaand de uitvoer. 

- Voor equine piroplasmose, kan de verklaring worden ondertekend op basis van 
een verklaring van de erkende dierenarts(en) / praktijkdierenarts(en) uit een 
andere LS die toezicht op het paard heeft (hebben) gehouden gedurende de 90 
dagen voorafgaand aan de uitvoer, voor zover deze verklaring(en) wel degelijk 
de gevraagde garanties bevat(ten) voor equine piroplasmose (zie model nr. 1 
en nr. 2 in punt VI van deze instructie). 

 
Punt II.8: de garanties die door de operator moeten worden geboden zijn afhankelijk 
van de situatie. 

- Paarden die tijdelijk worden uitgevoerd voor deelname aan een competitie: een 
officiële isolatie, m.a.w. in een plaats die voorafgaand goedgekeurd is door het 
FAVV en met voorafgaande melding aan het FAVV van het in isolatie plaatsen, 
wordt niet vereist door de Canadese overheid (zie punt II.10 – 1ste optie en 
voetnoot 3 van het certificaat). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
https://wahis.oie.int/#/events
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o De operator moet de reden van de tijdelijke uitvoer (deelname aan een 
competitie) kunnen bewijzen en de gevraagde garanties ondertekenen 
voor de afwezigheid van contact voor wat betreft de gebruikte uitrusting. 
(zie model nr. 4 in punt VI van deze instructie). 

o De verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring van 
de erkende dierenarts(en) / praktijkdierenarts(en) uit een andere LS die 
toezicht op het paard heeft (hebben) gehouden gedurende de gedurende 
de periode waarin de pre-export diagnosetesten werden uitgevoerd, voor 
zover deze verklaring(en) wel degelijk de gevraagde garanties bevat(ten) 
voor de afwezigheid van contact (zie model nr. 1 en nr. 2 in punt VI van 
deze instructie). 

- Paarden die tijdelijk worden uitgevoerd voor andere redenen: een officiële 
isolatie, m.a.w. in een plaats die voorafgaand goedgekeurd is door het FAVV 
en met voorafgaande melding aan het FAVV van het in isolatie plaatsen, wordt 
vereist. 
De verklaring kan worden ondertekend  

o voor zover er voldaan is aan de voorwaarden inzake isolatie die vermeld 
staan in punt IV. van deze instructie, en  

o op basis van een verklaring van de erkende dierenarts die toezicht houdt 
op de isolatie, die opgesteld is overeenkomstig model nr. 3 in punt VI. 
van deze instructie. 

 
Punt II.9: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.  

- Het deel inzake de afwezigheid van tekens kan worden ondertekend op basis 
van een verklaring van de erkende dierenarts(en) / praktijkdierenarts(en) uit een 
andere LS die toezicht op het paard heeft (hebben) gehouden gedurende de 30 
dagen voorafgaand aan de uitvoer, voor zover deze verklaring(en) wel degelijk 
de gevraagde garanties bevat(ten) voor de afwezigheid van tekens (zie model 
nr. 1 en nr. 2 in punt VI van deze instructie). 

- Het deel inzake de analyseresultaten kan worden ondertekend op basis van de 
analyserapporten die ter beschikking worden gesteld door de operator. 

 
Punt II.10: enkel de eerste optie kan worden gegarandeerd (zie uitleg in punt IV. van 
deze instructie). 

- Ten laste van de operator om de bewijzen voor te leggen inzake het doeleinde 
waarvoor het paard wordt uitgevoerd. 

- Het deel inzake de sanitaire status van de verblijfplaatsen gedurende de 90 
dagen voorafgaand aan de uitvoer kan worden ondertekend op basis van een 
verklaring van de erkende dierenarts(en) / praktijkdierenarts(en) uit een andere 
LS die toezicht op het paard heeft (hebben) gehouden gedurende de 90 dagen 
voorafgaand aan de uitvoer, voor zover deze verklaring(en) wel degelijk de 
gevraagde garanties bevat(ten) voor besmettelijke baarmoederontsteking (zie 
model nr. 1 en nr. 2 in punt VI van deze instructie). 

- Het deel van de verklaring inzake de afwezigheid van manipulatie op 
behandeling van het voortplantingskanaal kan worden ondertekend op basis 
van een verklaring van de erkende dierenarts(en) / praktijkdierenarts(en) uit een 
andere LS die toezicht op het paard heeft (hebben) gehouden gedurende de 30 
dagen voorafgaand aan de uitvoer, voor zover deze verklaring(en) wel degelijk 
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de gevraagde garanties bevat(ten) voor de afwezigheid van een dergelijke 
behandeling of manipulatie. 

- De operator of zijn vertegenwoordiger moet een verklaring afleggen die 
bevestigt dat hij op de hoogte is van de te volgen procedures na uitvoer, die 
opgesteld is overeenkomstig model nr.4 in punt VI. van deze instructie 

 
Punten II.11 tot en met II.13: deze verklaringen zijn enkel van toepassing wanneer de 
opties 2 of 3 van punt II.10 worden afgeleverd. Gezien deze niet afgeleverd kunnen 
worden, kunnen deze punten worden geschrapt. 
 
Punt II.14: deze verklaring kan worden ondertekend na een gunstig klinisch onderzoek 
uitgevoerd door de certificerende dierenarts. 
 
Punt II.15: deze verklaring kan worden ondertekend  

- voor wat betreft het vermijden van contact tijdens de isolatie: voor zover de 
isolatie werd uitgevoerd overeenkomstig met wat vereist wordt in punt IV. van 
deze instructie,  

- voor wat betreft het vermijden van contact tijdens vervoer: op basis van de 
regelgeving; 

- voor wat betreft het opdragen aan de transporteur om de sanitaire status tijdens 
de hele reis naar Canada te handhaven: op basis van de bewijsstukken 
voorgelegd door de operator die aantonen dat de instructie effectief aan de 
transporteur werd gegeven (een mail van de operator aan de transporteur 
bijvoorbeeld). 

 
Punt II.16: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
 
 
Certificaat voor de terugzending van Canadese paarden naar Canada na een verblijf 
van minder dan 90 dagen 
 
Punt I.11: de laatste plaats van verblijf (bedrijf of inrichting) van het paard vermelden 
voorafgaand aan zijn uitvoer, en waar hij geladen wordt in een transportmiddel met het 
oog op zijn transfer naar de haven van inladen. 
 
Punt II.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle (met name door 
controle van het GVDB). De operator moet de nodige bewijzen leveren. 
 
Punt II.2: deze verklaring kan worden ondertekend na een gunstig klinisch onderzoek 
uitgevoerd door de certificerende dierenarts. 
 
Punt II.3: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de dierziektestatus 
van België voor de vermelde ziektes. Deze status kan worden gecontroleerd op de 
website van het FAVV. 

- Punt II.1.1: de vermelde ziektes moeten opgenomen zijn in een van de tabellen 
op de webpagina die toegankelijk is via bovenstaande link, om te kunnen 
garanderen dat ze aangifteplichtig zijn. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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- Punten II.1.2 en II.1.3: 
o ACIA erkent de status die wordt bepaald door de EU, 
o de dierziektestatus van België controleren in de relevante tabel 

toegankelijk via link hierboven. 
 
Punt II.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Voor het deel met betrekking tot de dierziektestatus van de verblijfslanden 
inzake Venezolaanse equine encefalomyelitis (VEE): 

o de landen van verblijf gedurende het verblijf in de EU bepalen, op basis 
van de verblijfsverklaring die ter beschikking wordt gesteld door de 
operator; 

o de dierziektestatus inzake VEE van de betrokken landen gedurende de 
24 maanden voorafgaand aan de periode van verblijf controleren  
 voor België: op de website van het FAVV, 
 voor de andere LS: op de website van de OIE, voor elk 

geïdentificeerd land van verblijf 
 In de kolom “COUNTRY/TERRITORY”, op Select all klikken in 

het drop down menu om alle landen uit te vinken en nadien enkel 
het geïdentificeerde land aanvinken. 

 In de kolom “DISEASE”, op Select all klikken in het drop down 
menu om alle ziektes uit te vinken en nadien enkel Equine 
Venezuelan equine encephalomyelitis aanvinken. 

 In de kolom “REPORT DATE”, een periode selecteren die de 
periode van 24 maanden dekt voorafgaand aan het einde van 
het verblijf in het geïdentificeerde land (door op de datum van 
aanvang te klikken en nadien op de einddatum). 

 Indien er geen lijn (notificatie) wordt weergegeven in de 
resultatentabel (No data found), dan is het punt gedekt. 

 Indien er lijnen (notificaties) worden weergegeven in de 
resultatentabel, het notificatierapport raadplegen om te 
controleren of het bedrijf van verblijf niet is aangegeven als 
uitbraak noch gelegen is in de zone die eventueel afgebakend 
werd rond de uitbraak. Hiervoor moet men op het oog uiterst 
rechts in de notificatielijn klikken, en het tabblad Outbreaks in de 
notificatie uitvouwen. 

- Voor het deel met betrekking tot vaccinatie tegen VEE:  
o controleren op de specifieke pagina voor vaccinaties in het 

identificatiedocument van het paard, wanneer een dergelijk pagina 
bestaat; 

o ondertekenen op basis van een verklaring van de erkende dierenarts(en) 
/ praktijkdierenarts(en) uit een andere LS die toezicht op het paard heeft 
(hebben) gehouden gedurende het verblijf in de EU, indien het Canadese 
identificatiedocument geen specifieke deel bevat voor het registreren van 
toegediende vaccinaties (zie model nr. 1 en nr. 2 in punt VI van deze 
instructie). 

 
Punt II.5: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
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- Voor het deel met betrekking tot de dierziektestatus van de verblijfslanden 
inzake paardenpest: 

o de landen van verblijf gedurende het verblijf in de EU bepalen, op basis 
van de verblijfsverklaring die ter beschikking wordt gesteld door de 
operator; 

o de dierziektestatus inzake paardenpest van de betrokken landen 
gedurende de 60 dagen voorafgaand aan de periode van verblijf 
controleren  
 voor België: op de website van het FAVV, 
 voor de andere LS: op de website van de OIE. 

De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE-website is gelijkaardig 
aan de aanpak beschreven in punt II.4 met uitzondering van 
 de ziekte in de kolom “DISEASE”: African horse sickness selecteren, 
 de periode in de kolom “REPORT DATE”: een periode selecteren 

die de laatste 60 dagen dekt voorafgaand aan het einde van het 
verblijf in het geïdentificeerde land. 

- Voor het deel met betrekking tot vaccinatie tegen paardenpest:  
o controleren op de specifieke pagina voor vaccinaties in het controleren 

op de specifieke pagina voor vaccinaties in het identificatiedocument van 
het paard, wanneer een dergelijk pagina bestaat; 

o ondertekenen op basis van een verklaring van de erkende dierenarts(en) 
/ praktijkdierenarts(en) uit een andere LS die toezicht op het paard heeft 
(hebben) gehouden gedurende het verblijf in de EU, indien het Canadese 
identificatiedocument geen specifieke deel bevat voor het registreren van 
toegediende vaccinaties (zie model nr. 1 en nr. 2 in punt VI van deze 
instructie), indien het Canadese identificatiedocument geen specifieke 
deel bevat voor het registreren van toegediende vaccinaties. 

 
Punt II.6: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- De landen van verblijf gedurende het verblijf in de EU bepalen, op basis van de 
verblijfsverklaring die ter beschikking wordt gesteld door de operator. 

- De dierziektestatus inzake dourine en kwade droes van de betrokken landen 
gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de periode van verblijf controleren  

o voor België: op de website van het FAVV, 
o voor de andere LS: op de website van de OIE. 

De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE-website is gelijkaardig aan de 
aanpak beschreven in punt II.4 met uitzondering van 

o de ziekte in de kolom “DISEASE”: Dourine en Glanders selecteren, 
o de periode in de kolom “REPORT DATE”: een periode selecteren die de 

laatste 6 maanden dekt voorafgaand aan het einde van het verblijf in het 
geïdentificeerde land. 

 
Punt II.7: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- De landen van verblijf gedurende het verblijf in de EU bepalen, op basis van de 
verschillende traceerbaarheidsverklaringen die ter beschikking worden gesteld 
door de operator. 

- De dierziektestatus inzake EIA van de betrokken landen gedurende de 60 
dagen voorafgaand aan de uitvoer controleren  

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
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o voor België: op de website van het FAVV, 
o voor de andere LS: op de website van de OIE. 

De aanpak die moet worden gevolgd op de OIE-website is gelijkaardig aan de 
aanpak beschreven in punt II.4 met uitzondering van 

o de ziekte in de kolom “DISEASE”: Equine Infectious Anaemia selecteren, 
o de periode in de kolom “REPORT DATE een periode selecteren die de 

60 dagen voorafgaand aan de uitvoer dekt. 
 
Punt II.8: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de 
eigenaar van het paard die opgesteld is overeenkomstig model nr. 6 in punt VI. van 
deze instructie. 
 
Punt II.9: deze verklaring kan worden ondertekend  

- voor wat betreft het vermijden van contact tijdens het verblijf in de EU, op basis 
van een verklaring van de erkende dierenarts(en) / praktijkdierenarts(en) uit een 
andere LS die toezicht op het paard heeft (hebben) gehouden gedurende het 
verblijf in de EU (zie model nr. 1 en nr. 2 in punt VI van deze instructie);  

- voor wat betreft het vermijden van contact tijdens vervoer: op basis van de 
regelgeving; 

- voor wat betreft het opdragen aan de transporteur om de sanitaire status tijdens 
de hele reis naar Canada te handhaven: op basis van de bewijsstukken 
voorgelegd door de operator die aantonen dat de instructie effectief aan de 
transporteur werd gegeven (een mail van de operator aan de transporteur 
bijvoorbeeld). 

 
Punt II.10: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
 
 
VI. MODELVERKLARINGEN 
 
Model nr. 1: af te leveren door de dierenarts erkend in België, voor de periode tijdens 
dewelke hij  het uitgevoerde paard onder zijn toezicht heeft gehad gedurende de 90 
dagen voorafgaand aan zijn uitvoer naar Canada (tijdelijk en permanent uitvoer) of 
gedurende zijn verblijf in de EU (terugkeer naar Canada) 
 
 
Ik, ondergetekende ......................................., dierenarts erkend in België met 
ordenummer ........................................, bevestig dat ik paard ……………… (1) onder 
mijn toezicht heb gehad van ……………….. tot …………………….. en verklaar 
hierbij dat: 
 

- de inrichtingen waarin het paard gedurende deze periode heeft verbleven vrij 
zijn gebleven van equine piroplasmose en besmettelijke baarmoeder-
ontsteking gedurende het verblijf van het paard (2) ; 

- het genoemde paard gedurende deze periode geen manipulatie (natuurlijke 
dekking, spermawinning en inseminatie inbegrepen) of behandeling van het 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://wahis.oie.int/#/events
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voortplantingskanaal heeft ondergaan, met uitzondering van swabbing voor 
eventuele diagnosetesten voor besmettelijke baarmoederontsteking (2); 

- het genoemde paard gedurende deze periode vrij is gebleven van teken (2); 
- het genoemde paard niet werd gevaccineerd tegen Venezolaanse 

paardenencefalomyelitis of paardenpest gedurende deze periode (2) (3); 
- het genoemde paard niet meer in contact is geweest met paardachtigen, met 

een lagere gezondheidsstatus, eens de diagnosetesten (monstername en 
analyse) werden gestart met het oog op tijdelijke uitvoer van het genoemde 
paard naar Canada (2) (4); 

- het genoemde paard gedurende deze periode niet in contact is geweest met 
paardachtigen of van paardachtigen afgeleide producten, met een lagere 
gezondheidsstatus (2) (5). 

 
Datum: 
Stempel en handtekening: 
 
(1) Naam en identificatie van het paard vermelden 
(2) Schrappen indien niet van toepassing 
(3) Enkel te verklaren indien het identificatiedocument van het paard niet voorzien is van deel 
specifiek voor de registratie van vaccinaties 
(4) Enkel te verklaren voor paarden die tijdelijk naar Canada worden uitgevoerd voor deelname aan 
een competitie 
(5) Enkel te verklaren voor Canadese paarden die tijdelijk in de EU verblijven 
 

 
 
Model nr. 2: af te leveren door een praktijkdierenarts van een andere LS, voor de 
periode tijdens dewelke hij het uitgevoerde paard in deze LS onder zijn toezicht heeft 
gehad gedurende de 6 maanden voorafgaand aan zijn uitvoer naar Canada (tijdelijk 
en permanent uitvoer) of gedurende zijn verblijf in de EU (terugkeer naar Canada) 
 
 
Declaration to be issued by the practice veterinarian of another EU Member State 

who supervised the horse during its stay in the said Member State 
 
I undersigned, ……………………… (1), licensed veterinarian in …………………… (2) 

under registration number ………………….…… (3), hereby confirm that I have 
supervised the horse ………………….. (4) with following identification number 
…………………. (5) during its stay in the country from ……………….. until 
……………. (6) and hereby declare that: 
 

- the holding(s) in which the said horse has resided remained free from equine 
piroplasmosis and contagious equine metritis during the residency of the said 
horse(s) on the premises (7); 

- the said horse has not been subject to manipulation (natural reproduction, 
semen collection and insemination included) or treatment of the reproductive 
tract during this period, with the exception of swabbing for diagnostic tests 
for equine contagious metritis (7); 

- the said horse remained free from ticks during this period (7); 
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- the said horse has not been vaccinated against Venezuelan 
encephalomyelitis and African horse sickness (7) (8); 

- the said horse did not come into contact with any Equidae of lesser 
zoosanitary health status, from the moment that diagnostic procedures 
(sampling + tests) were initiated prior to export of the said horse to Canada(7) 

(9);  
- the said horse has not been into contact with any equidae or products derived 

from equidae , of lesser zoosanitary health status, during this period (7) (10). 
 
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 name of the horse 
(5) Mention chip number of the horse 
(6) Mention start and end dates of residency in the MS of practice 
(7) Delete if not applicable  
(8) To declare only if the identification document of the horse does not have a specific section for the 
registration of vaccinations 

(9) To declare only for horses that are temporarily exported to Canada to participate in a competition 
(10) To declare only for Canadian horses which are residing temporarily in the EU 
 

 
 
Model nr. 3: af te leveren door de dierenarts erkend in België die toezicht houdt op 
de isolatie 
 
 
Ik, ondergetekende ......................................., dierenarts erkend in België met 
ordenummer ........................................, die toezicht houdt op de isolatie van het 
paard ……………… (1) met het oog op zijn uitvoer naar Canada, verklaar hierbij dat 
het genoemde paard vrij is gebleven van klinische tekens van besmettelijke en 
infectieuze ziekten gedurende de pre-export isolatie. 
 
Datum: 
Stempel en handtekening: 
 
(1) Naam en identificatie van het paard vermelden 
 

 
 
Model nr. 4: af te leveren door de eigenaar van het paard of zijn vertegenwoordiger 
 
 
Ik, ondergetekende, ………………………………..., eigenaar / vertegenwoordiger 
van de eigenaar (1) van het paard ……….…………………… (2) verklaar hierbij: 
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-  dat ik op de hoogte ben van de verschillende voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan na invoer in Canada voor wat betreft besmettelijke 
baarmoederontsteking en dat het paard niet in contact 

- dat het paard geen direct contact heeft gehad met door paarden gebruikte 
uitrusting van dieren met een lagere gezondheidsstatus gedurende de 
periode waarin de test(en) nodig voor de uitvoer uitgevoerd zijn.   

 
Datum: 
Handtekening: 
 
(1) Schrappen wat niet van toepassing is 
(2) Naam en identificatie van het paard vermelden 
(3)Enkel te verklaren indien het gaat over een wedstrijdpaard waarvoor het Certificaat voor de uitvoer 
van paarden van de EU naar Canada-tijdelijk verblijf wordt gebruikt 
 

 
 
Model nr. 5: af te leveren door de erkende dierenarts die de staal heeft genomen 
voor de analyse voor besmettelijke baarmoederontsteking 
 
 
Ik, ondergetekende …...................................., dierenarts erkend in België met 
ordenummer ........................................, verklaar hierbij dat ik het volgende heb 
bemonsterd op het paard …………………… (1) met het oog op diagnose van 
besmettelijke baarmoederontsteking: 
 

- een stel van 3 swabs verzameld van de voorhuid (peniskoker), de fossa 
glandis (fossa urethralis) inclusief het diverticulum (sinus urethralis) en het 
distale eind van de urethra (2) (3); 

- een stel van 3 swabs verzameld van de slijmvliesoppervlakken van de fossa 
clitoralis, de laterale en mediale clitorale sinussen en de cervix / 
endometrium (2) (4) (5); 

- een stel van 2 swabs verzameld van de slijmvliesoppervlakken van de fossa 
clitoralis en de laterale en mediale clitorale sinussen (2) (6). 

 
Datum: 
Stempel en handtekening: 
 
(1) Naam en identificatie van het paard vermelden 
(2) Schrappen wat niet van toepassing is 
(3) Van toepassing voor hengsten 
(4) Van toepassing voor niet-drachtige merries 
(5) het endometrium bemonsteren in plaats van de cervix indien de merrie hengstig is 
(6) Van toepassing voor drachtige merries 
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Model nr. 6: af te leveren door de eigenaar van een paard dat terugkeert naar 
Canada na een verblijf van minder dan 92 dagen in de EU 
 
 
Ik, ondergetekende, ………………………………..., eigenaar van het paard ………. 
…………………… (1) verklaar hierbij dat: 
 

- het genoemde paard niet verbleven heeft in ruimtes waar equine 
piroplasmose en besmettelijke baarmoederontsteking werden vastgesteld 
gedurende de 60 dagen onmiddellijk voorafgaand aan zijn terugkeer naar 
Canada; 

- het genoemde paard vrij is gebleven van teken gedurende de 30 dagen 
onmiddellijk voorafgaand aan zijn terugkeer naar Canada; 

- het genoemde paard zich niet heeft bevonden in ruimtes waar fokactiviteiten 
werden uitgevoerd gedurende de 60 dagen onmiddellijk voorafgaand aan zijn 
terugkeer naar Canada; 

- het genoemde paard niet gebruikt werd voor fokdoeleinden noch 
onderworpen werd aan katheterisatie of onderzoek van zijn urogenitaal 
kanaal gedurende de 60 dagen onmiddellijk voorafgaand aan zijn terugkeer 
naar Canada. 
 

Datum: 
Handtekening: 
 
(1) Naam en identificatie van het paard vermelden 
 

 
 


