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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-Code Land 
Eieren van gedomesticeerd 
pluimvee 

0407 Verenigde Arabische 
Emiraten 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   

   
EX.VTP.AA.15.03 Veterinair certificaat voor de uitvoer van eieren van 

gedomesticeerd pluimvee  
3 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
De uitvoer van eieren naar de Verenigde Arabische Emiraten kan gebeuren aan de 
hand van het algemene certificaat voor eieren van gedomesticeerd pluimvee (het moet 
noodzakelijk versie 15.03 zijn). 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of hij moet beschikken 
over een invoervergunning, en indien dit het geval is, om de nodige stappen te 
ondernemen. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Additionele verklaring betreffende hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) 
 
Op vraag van de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten dient de volgende 
additionele verklaring aan het algemene certificaat toegevoegd te worden, in het 
daarvoor bestemde vakje. Het is voldoende om het enkel in het Engels op te nemen 
in het certificaat; de vertaling naar het Nederlands wordt ter informatie hieronder 
vermeld. 
 
 
1. The product(s) described in this health certificate come(s) from farms and 
packing stations under the official veterinary supervision and inspection, and 
no cases of HPAI were officially reported during the last 28 days with the 
application of the destruction policy prior to collection in a radius of 25 km 
from the farms and packing facility. 
Het (De) in dit gezondheidscertificaat beschreven product(en) is (zijn) afkomstig van 
boerderijen en pakstations die onder officieel veterinair toezicht en veterinaire 
controle staan, en in een straal van 25 km rond de boerderij en het pakstation zijn in 
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de laatste 28 dagen mits toepassen van het uitroeiingsbeleid vóór de winning geen 
gevallen van HPAI officieel gemeld. 
 
2. The necessary precautions were taken to avoid contact of the commodity 
with any source of avian influenza virus. 
De nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat het product in 
contact komt met een bron van aviaire-influenzavirus. 
 
3. The eggs are transported in new or appropriately sanitized packaging 
materials. 
De eieren worden vervoerd in nieuw of op passende wijze ontsmet 
verpakkingsmateriaal. 
 

 
De operator moet de traceergegevens van de uitgevoerde eieren kunnen voorleggen 
tot op niveau van het bedrijf waar de eieren gelegd werden, om bij certificering te 
kunnen controleren dat er aan de eis is voldaan. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Algemeen certificaat 
 
De instructie raadplegen voor het algemene certificaat voor eieren van 
gedomesticeerd pluimvee, beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
 
Additionele verklaring 
 
Punt 1: De additionele verklaring kan worden ondertekend na controle via de website 
van de OIE. 

- Bepalen uit welk land(en) de eieren afkomstig zijn, op basis van de 
traceerbaarheid voorgelegd door de operator. 

- De website van de OIE raadplegen, en meer specifiek de pagina die de 
verschillende meldingen van uitbraken oplijst (OIE – animal disease events) 

- Controleren of er in de landen van oorsprong van de eieren uitbraken van HPAI 
zijn geweest in de laatste 28 dagen. 

o In de kolom “DISEASE”, klik op Select all om alle ziektes uit te vinken en 
vink nadien enkel Highly pathogenic avian influenza (poultry) aan. 

o In de kolom “REPORT DATE”, selecteer een periode die de laatste 28 
dagen dekt. 

o In de kolom “COUNTRY/TERRITORY”, klik op Select all om alle landen 
uit te vinken en vink nadien enkel de landen aan waarvan de eieren 
afkomstig zijn. 

- Is het land van oorsprong van de eieren niet opgenomen in de lijst van de kolom 
“COUNTRY/TERRITORY”, dan kan het punt worden ondertekend voor dat land. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/
https://wahis.oie.int/#/events
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- Is het land van oorsprong van de eieren wel opgenomen in de lijst van de kolom 
“COUNTRY/TERRITORY”, dan moeten de notificaties weergegeven in de tabel 
worden geraadpleegd om zich ervan te vergewissen dat de uitbraken zich niet 
hebben voorgedaan in een straal van 25 km rond de bedrijven waar de eieren 
gelegd werden. 

o Het rapport van een notificatie kan worden geraadpleegd door te klikken 
op het oog uiterst rechts in de lijn van de notificatie. 

o In een notificatie moet er enkel rekening worden gehouden met de 
uitbraak (uitbraken) die minder dan 28 dagen geleden heeft (hebben) 
plaatsgevonden (om info over de uitbraken zelf te raadplegen, moet men 
het deel “Outbreaks” uitbreiden in de notificatie). 

 
Punten 2 en 3: deze punten kunnen ondertekend worden op basis van de wetgeving. 
 


