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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Siervogels 0105; 0106 Marokko 
 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.MA.07.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van siervogels 

van België naar Marokko 
3 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Marokko: 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Marokko is niet 
nodig voor de uitvoer van siervogels. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden  
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
De siervogels bestemd voor uitvoer moeten onderworpen zijn aan een 
quarantaine van minstens 21 dagen voorafgaand aan hun uitvoer. 
 
De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd voor wat betreft de 
quarantaine. 

- Elke isolatie van een lot siervogels moet vooraf schriftelijk aan de PCE 
worden gemeld.  

- De isolatieruimte moet vooraf worden goedgekeurd door de PCE.  
 
De melding en de goedkeuring moeten tijdig bij de PCE worden aangevraagd, 
met het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag die op de website van het FAVV 
gepubliceerd is (http://www.favv-
afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/ → “Aanvraag goedkeuring 
quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in 
quarantaine / isolatie”).  

 
Om goedgekeurd te kunnen worden, moet een isolatieruimte voldoen aan de 
voorwaarden die vermeld zijn in de instructie inzake quarantaine/isolatie, die 
op de website van het FAVV gepubliceerd is (zie hierboven vermelde link). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
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V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punt 8.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor wat betreft aviaire influenza (AI). 

• Wanneer België vrij is van hoogpathogene AI en van laagpathogene AI 
sinds minstens 6 weken, dan is punt 8.1.1 van toepassing. 

• Wanneer België vrij is van hoogpathogene AI maar niet vrij is van 
laagpathogene AI sinds minstens 6 weken, dan is punt 8.1.2 van 
toepasing en moet gecontroleerd worden dat het bedrijf van oorsprong 
gedurende de 6 weken voorafgaand aan de export niet gelegen was in 
een zone die afgebakend werd in het kader van een laagpathogene AI-
haard. 

 
Punt 8.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de 
regelgeving. 
 
Punt 8.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor wat betreft de ziekte van Newcastle. De 
interpretatie van de OIE is van toepassing: komen in aanmerking de gevallen 
van de ziekte van Newcastle die zich hebben voorgedaan bij commercieel 
pluimvee. 
 
Punt 8.4: een quarantaine van 21 dagen is vereist voorafgaand aan de uitvoer 
(zie punt 8.5 van het certificaat). Deze quarantaine omvat dan ook het vereiste 
minimumverblijf in België voorafgaand aan de export. 
 
Punt 8.5: deze verklaring mag worden ondertekend na controle, voor zover de 
voorwaarden betreffende de quarantaine die vermeld zijn onder punt "IV.  
Specifieke voorwaarden" worden nageleefd. 
 
Punt 8.6: deze verklaring mag worden ondertekend na controle, op basis van 
een verklaring van de erkende dierenarts die de quarantaine opvolgt en op 
basis van het onderzoek dat door de certificerende agent wordt uitgevoerd bij 
certificatie. 
 
Punt 8.7: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punt 8.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle, op basis van 
een verklaring van de erkende dierenarts die de quarantaine opvolgt. 
 
Punt 8.9: deze verklaring mag worden ondertekend, op basis van het 
onderzoek dat door de certificerende agent wordt uitgevoerd bij certificatie. 
 
Punt 8.10: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een 
verklaring van de operator. 
 
Punt 8.11: controleren dat de analyseverslagen aan het rapport zijn 
toegevoegd. 
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