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I. Toepassingsgebied  
 

Productomschrijving GN-code Land 

Broedeieren 040711 
040719 

/ 

 
 
 

II. Algemeen certificaat 
 
Code FAVV: Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet-EU-

lidstaat van: 
Totaal aantal 
pagina’s: 

   
EX.VLT.AA.01.03 Broedeieren 6 blz 
 
 
 

III. Uniform voorblad 
 
Er is voor het onder punt II. vermelde certificaat een uniform voorblad beschikbaar op de FAVV-
website. 
 
Dit uniform voorblad moet steeds als eerste pagina aan het onder punt II. vermelde certificaat worden 
toegevoegd. 
 
In vak 1.2. referentienummer certificaat dient het certificaatnummer te worden vermeld. Tevens dient 
onderaan links de code te worden vervolledigd en onderaan rechts het totaal aantal pagina’s te 
worden genoteerd. 
 
Het uniform voorblad is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans. 
De taal van het uniform voorblad dient te worden gekozen in functie van het land van bestemming. 
 
 
 

IV. Aanvullende garanties inzake de diergezondheid 
 
In het certificaat, vermeld onder punt II., is de mogelijkheid voorzien om aanvullende garanties inzake 
diergezondheid toe te voegen. 
 
Deze aanvullende garanties dienen afkomstig te zijn van de bevoegde overheid van het land van 
bestemming en de operator dient dit te bewijzen aan de hand van een officieel document van de 
betrokken bevoegde overheid. 
 
 
 

V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punten 2.1 en 2.2: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. Er moet enkel met de ziekte van 
Newcastle bij pluimvee rekening gehouden worden. De operator moet de nodige bewijsstukken inzake 
de tracering van de eieren voorleggen. 

- De sanitaire status van België kan op de website van het FAVV worden gecontroleerd. 
- De sanitaire status van andere landen kan op de website van de OIE worden gecontroleerd. 
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Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt 2.5: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. Er moet enkel met aviaire influenza bij 
pluimvee rekening gehouden worden. De operator moet de nodige bewijsstukken inzake de tracering 
van de eieren voorleggen. 

- Voor eieren afkomstig van België kan de sanitaire status van België op de website van 
het FAVV worden gecontroleerd. 

- Voor eieren afkomstig uit andere lidstaten mag deze verklaring worden ondertekend op 
basis van het intracommunautair certificaat dat de eieren vergezelt. 

 
Punt 2.6: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de sanitaire status van de 
broeierij, en voor zover deze niet aan sanitaire maatregelen werd onderworpen omwille van 
laagpathogene aviaire influenza (bij pluimvee) gedurende laatste 30 dagen. 
 
Punt 2.7: de operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
Punt 2.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de sanitaire status van de 
broeierij, en voor zover deze niet aan sanitaire maatregelen werd onderworpen omwille van 
hoogpathogene aviaire influenza of de ziekte van Newcastle (bij pluimvee) gedurende laatste 30 
dagen. 
 
Punten 2.9 en 2.10: deze verklaringen mogen worden ondertekend na controle. De operator moet de 
nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
Punt 2.11: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt 2.12: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator moet de nodige 
bewijsstukken voorleggen. 
 
Punt 2.13: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator moet de nodige 
bewijzen inzake de herkomst van de eieren voorleggen. 

- Voor eieren afkomstig van België mag deze verklaring worden ondertekend op basis van een 
verklaring van de bedrijfsdierenarts van de ouderbeslagen, die is opgemaakt op basis van het 
model in punt VI. van deze instructie. Deze verklaring moet gedateerd zijn op maximaal 72 
uren voor de geplande datum van certificeren van de broedeieren. De van toepassing zijnde 
optie moet gekozen worden: 

o ofwel heeft de bedrijfsdierenarts effectief de dieren waarvan de eieren afkomstig zijn 
onderzocht, omdat hij geen maandelijkse controle uitvoert in deze bedrijven of omdat 
de controle van de medecijnsregister en de sterftegetallenregister van deze bedrijven 
de nood aan een dergelijke onderzoek heeft waargemaakt; 

o ofwel voert de bedrijfsdierenarts een maandelijkse controle uit in deze bedrijven en de 
controle van de medecijnsregister en de sterftegetallenregister van deze bedrijven 
was bevredigend. 

- Voor eieren afkomstig uit andere lidstaten mag deze verklaring worden ondertekend op basis 
van het intracommunautair certificaat dat de eieren vergezelt. 

 
Punten 2.14 en 2.15: deze verklaringen mogen worden ondertekend na controle. 
 

Punt 2.16: de dozen waarin de broedeieren worden vervoerd dienen de volgende informatie te 
dragen: 

- De tekst “hatching eggs” of “broedeieren” of “oeufs à couver” of “huevos para incubar” 
afhankelijk van de taal van het land van bestemming; 

- De tekst “Kingdom of Belgium” of “Koninkrijk België” of “Royaume de Belgique” of “Reino de 
Belgica” afhankelijk van de taal van het land van bestemming; 

- Naam, adres en toelatingsnummer van de plaats van oorsprong zoals vermeld onder punt 1.9. 
van het algemeen voorblad; 

- De pluimveesoort waartoe de broedeieren behoren; 
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- Het aantal broedeieren per verpakking zoals vermeld onder punt 1.18. van het algemeen 
voorblad; 

- Het land van bestemming. 
 
 
 

VI. Voorbeeldverklaring 
 
Verklaring die moet worden afgeleverd door de bedrijfsdierenarts van de ouderbeslagen 
gelegen in België en waarvan de broedeieren afkomstig zijn: 
 

 
Ik ondergetekende ……………………., werkende onder ordenummer………………….., 
bedrijfsdierenarts voor het beslag BE-………………………………., certificeer dat (1): 
 

- ik de dieren van dit beslag op ………………………..(2) heb onderzocht, en ik bevestig dat er 
geen klinische tekens waren die op de aanwezigheid van een dierziekte wijzen; 

 
- ik een maandelijkse sanitaire inspectie uitvoer in dit beslag, waarvan de laatste minder dan 31 

dagen geleden, dat ik het medecijnsregister en het sterftegetallenregister van het beslag op 
………………………..(2) heb geëvalueerd, en ik bevestig dat niets op de aanwezigheid van 
een dierziekte wijst. 

 
Datum, stempel en handtekening van de dierenarts: 
 
(1) Een van de 2 verklaringen schrappen. 
(2) De vermelde datum moet maximaal 72 uren voor de geplande datum van certificatie zijn. 
 

 


