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ALGEMEEN CERTIFICAAT

FAVV-code

Titel van het certificaat

EX.VTL.AA.18.02

Veterinair certificaat voor de uitvoer van in
gevangenschap gehouden vogels

III.

4 blz.

UNIFORM VOORBLAD

Een uniform voorblad voor het certificaat dat wordt vermeld in punt II. is
beschikbaar op de website van het FAVV.
Dit uniform voorblad moet altijd als eerste bladzijde worden toegevoegd aan
het certificaat dat wordt vermeld in punt II.
Het certificaatnummer moet worden vermeld in vak 1.2. referentienummer van
het certificaat. Bovendien moet de code links onderaan de pagina worden
ingevuld en moet het totaal aantal bladzijden rechts onderaan de pagina
worden genoteerd.
Het uniform voorblad is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en
Spaans.
De taal van het uniform voorblad moeten worden gekozen in functie van het
land van bestemming.

IV.

ALGEMENE VOORWAARDEN

In aanmerking komende vogels
Dit certificaat kan worden gebruikt voor de uitvoer van alle soorten
vogels, voor zover het vogels zijn die niet bedoeld zijn voor de
productiedoeleinden zoals vermeld in artikel 4 punt 9.a, 9.b en 9c van
Verordening (EU) 2016/429.
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BIJKOMENDE GARANTIES INZAKE DIERGEZONDHEID

In het certificaat dat wordt vermeld in punt II. wordt de mogelijkheid voorzien
om bijkomende garanties toe te voegen wat betreft dierengezondheid.
Deze bijkomende garanties moeten komen van de bevoegde autoriteiten van
het land van bestemming en de operator moet dit bewijzen door middel van
een officieel document van de betreffende bevoegde autoriteiten.

VI.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Dit certificaat kan worden gebruikt voor de uitvoer van alle soorten
vogels, voor zover het vogels zijn die niet bedoeld zijn voor de
productiedoeleinden zoals vermeld in artikel 4 punt 9.a, 9.b en 9c van
Verordening (EU) 2016/429.
- De vogels die onder douanecodes 010631, 010632 en 010639 vallen
zullen, gezien hun soort, niet bestemd zijn voor de
productiedoeleinden beschreven in bovenvermelde artikel 4. De
operator moet dus geen bewijsstukken betreffende het doeleinde
van de vogels voorleggen, om een exportcertificaat voor in
gevangenschap gehouden vogels te verkrijgen.
- De vogels die onder douanecodes 0105 en 010633 vallen, kunnen,
gezien hun soort, bestemd zijn voor de productiedoeleinden
beschreven in bovenvermelde artikel 4. Voor deze vogels kan enkel
een exportcertificaat voor in gevangenschap gehouden vogels
afgeleverd worden indien:
o de vogels afkomstig zijn van een bedrijf / inrichting waar een
van de volgende activiteiten niet wordt uitgevoerd: PRI-ACT
166, PR-ACT 401, PRI-ACT 058, PRI-ACT 059, PRI-ACT 060,
PRI-ACT 061, PRI-ACT 062, PRI-ACT 063, PRI-ACT 064, PRIACT 065, PRI-ACT 066, PRI-ACT 067, PRI-ACT 0153 of PRIACT 441 (het bedrijf dat in rekening moet worden genomen
is het bedrijf van verblijf van de vogels voorafgaand aan de
export of hun eventuele binnenkomst in een quarantaineinrichting), OF
o de operator de nodige bewijsstukken kan voorleggen om aan
te tonen dat de vogels die hij wenst uit te voeren niet
bestemd zijn voor de productiedoeleinden beschreven in
bovenvermelde artikel 4 (bijvoorbeeld aan de hand van een
import permit die de doeleind van de vogels beschrijft).
Punt 2.1: de vogels moeten minstens sinds 21 dagen verblijven in de
inrichting van waaruit ze worden uitgevoerd. Het is de verantwoordelijk
van de operator om aan te tonen dat hieraan voldaan is (aan de hand van
zijn inkomend register bijvoorbeeld).
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Punt 2.2: de gehele populatie aanwezig in de inrichting van verblijf, die
gevoelig is voor aviaire influenza en de ziekte van Newcastle, moet in acht
worden genomen, niet enkel de uit te voeren vogels. Deze verklaring kan
worden ondertekend als het klinisch onderzoek van al deze populaties
door de certificerende agent gunstig is.
Punt 2.3: deze verklaring kan worden ondertekend indien het klinisch
onderzoek van de uit te voeren dieren door de certificerende agent gunstig is.
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.
- Indien de uit te voeren vogels duiven zijn, is de verklaring sowieso
van toepassing en moet de operator de nodige bewijsstukken
betreffende de vaccinatie voorleggen.
- Indien de uit te voeren vogels geen duiven zijn, wordt de verklaring
behouden enkel indien de operator de nodige bewijsstukken
betreffende de vaccinatie kan voorleggen. Indien hij dit niet kan
doen, wordt er beschouwd dat de dieren niet gevaccineerd zijn en
wordt het punt geschrapt.
Punten 2.5 en 2.6:
- Indien de uit te voeren vogels geen psittacidae zijn, dan worden de
punten geschrapt.
- Indien de uit te voeren vogels psittacidae zijn, dan moet de operator
een verklaring van de erkende dierenarts die sanitair toezicht houdt
op de inrichting ter beschikking stellen van de certificerende agent.
Deze verklaring moet opgesteld zijn overeenkomstig het model in
punt VI van deze instructie.
Punt 2.7:
- Indien de uit te voeren vogels psittacidae zijn, is de verklaring
sowieso van toepassing en moet de certificerende agent
controleren dat de vogels wel degelijk geïdentificeerd zijn aan de
hand van een van de vermelde mogelijkheden.
- Indien de uit te voeren vogels geen psittacidae zijn, controleert de
certificerende agent of de vogels geïdentificeerd zijn, en in
voorkomend geval behoudt hij de verklaring. Indien niet schrapt hij
die.
Punt 2.8: in afwezigheid van specifieke instructies van het FAVV is het
voldoende om te controleren dat de kooien op zodanige wijze gesloten werden
dat de vogels niet verwisseld kunnen worden. De wijze van sluiting (zegel,
andere) kan bepaald worden door de operator, voor zover het toelaat om aan
de eis te voldoen.
Punt 2.9: deze verklaring kan worden ondertekend indien de controle gunstig
bevonden is door de certificerende agent.
Punt 2.10: het is de verantwoordelijkheid van de operator om aan te tonen dat
aan deze eis is voldaan. In afwezigheid van specifieke instructies van het FAVV
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is het gebruik van een reinigings- en een desinfectiemiddel goedgekeurd door
de bevoegde overheid voor dit gebruik voldoende.

VI.

MODELVERKLARING

Model nr. 1 – af te leveren door de erkende dierenarts die veterinair toezicht
houdt op de inrichting waaruit de vogels uitgevoerd worden
Ik ondergetekende, …………………..(1), dierenarts met ordenummer
……………(2), verantwoordelijk voor de sanitaire opvolging van de inrichting
…………………(3) gevestigd te ………………..(4) certificeer hierbij dat er aan
de volgende eisen is voldaan.
- Chlamydia psittaci werd in de genoemde inrichting niet
gediagnosticeerd
o (5) gedurende de laatste 6 maanden, OF
o (5) gedurende de laatste 60 dagen, maar wel in de laatste 6
maanden, en de volgende maatregelen werden toegepast:
 de besmette vogels en de vermoedelijk besmette vogels
werden behandeld,
 na voltooiing van de behandeling werden de vogels, met
negatief resultaat, onderworpen aan laboratoriumtest
voor de opsporing van aviaire chlamydiose,
 na voltooiing van de behandeling werd de inrichting
gereinigd en ontsmet,
 minstens 60 dagen zijn verstreken sinds de voltooiing
van de in het vorige punt bedoelde reiniging en
ontsmetting.
- De vogels geïdentificeerd met volgende identificatienummers
…………………………………………..
o (5) zijn, gedurende de laatste 60 dagen, niet in contact geweest
met vogels besmet met Chlamydia psittaci, OF
(5)
o
zijn, gedurende de laatste 60 dagen, in contact geweest met
vogels besmet met Chlamydia psittaci, maar werden getest met
negatief resultaat voor chlamydiose minstens 14 dagen na het
betrokken contact.

Datum:
Handtekening en stempel:
(1)

naam en voornaam vermelden
vermelden
(3) naam van de inrichting vermelden
(4) adres van de inrichting vermelden
(2) ordenr.
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