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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Fokvarkens 0103 Servië 
 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.RS.01.01 
 

Gezondheidscertificaat voor de export van fokvarkens 
naar de Republiek Servië 

5 blz 

 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Servië: 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Servië is niet nodig voor 
de export van fokvarkens. 
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden 
 

1. U kunt punt 6.5. certificeren indien de varkens geen klinische symptomen van 
atrofische rhinitis vertonen. 

2. U kunt de punten 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. en 6.10. enkel certificeren indien u een 
verklaring heeft ontvangen van de bedrijfsdierenarts. 

3. De vereisten onder punt 6.14. kan u certificeren nadat u beschikt over een 
schriftelijke verklaring van de verzender, die deze specifieke vereisten inhoudt. 

4. Voor wat punt 6.16. betreft, moeten de dieren voor de export worden 
afgezonderd in een quarantaineruimte die aan de volgende voorwaarden 
voldoet: 
a. het all-in-all-out-principe moet worden toegepast; 
b. de varkens moeten ten minste 30 dagen in de quarantaineruimte 

verblijven; 
c. de dieren die zich in de quarantaineruimte bevinden, mogen niet in contact 

komen met dieren buiten de quarantaineruimte; 
d. de quarantaineruimte dient een voldoende grote capaciteit en alle 

voorzieningen te hebben om de dieren naar behoren te huisvesten; 
e. de quarantaineruimte moet vóór ieder gebruik grondig gereinigd en 

ontsmet worden; 
f. er dienen voorzieningen te worden genomen voor het ontsmetten van 

handen en schoeisel; 
g. het materiaal dat in deze quarantaineruimte wordt gebruikt, inclusief de 

kledij, dient strikt gereserveerd te zijn voor deze ruimte of dient vóór ieder 
gebruik in de quarantaineruimte grondig gereinigd en ontsmet te worden. 
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De quarantaineruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door de PCE. Deze 
goedkeuring moet tijdig bij de PCE worden aangevraagd. Hiervoor dient 
aanvraagformulier EX.VTL.QU-RA.aanvraag gebruikt worden. 
Elke quarantaine moet vooraf schriftelijk aan de PCE worden gemeld. 
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