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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Broedeieren 
Eendagskuikens 

0407 
0105 

Curacao 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.CW.02.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van broedeieren 

en eendagskuikens 
3 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Curacao 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Curacao is niet nodig 
voor de uitvoer van andere vogels dan pluimvee. 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of een 
invoervergunning nodig is. 
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punten 2.1 en 2.2: “land / zone van herkomst” staat voor het land / de zone waar 
de broeierij gelegen is. Deze verklaring mag ondertekend worden na controle 
van de dierziektestatus van België, indien nodig de zone waar de broeierij 
gelegen is, inzake aviaire influenza en de Newcastle ziekte (ziekte beperkt tot die 
bij pluimvee) op de website van het FAVV. 
 
Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator 
moet de nodige bewijsstukken voorleggen inzake de oorsprong (tracabiliteit) 
van de eieren die in België uitgebroed worden en als broedeieren of 
eendagskuikens voor uitvoer bestemd zijn. 
De certificerende agent controleert de dierziektestatus van het land van 
oorsprong van de eieren inzake AI en NCD (op de website van het FAVV indien 
het België betreft, op de website van de OIE indien het een andere lidstaat 
betreft). 

- Indien het land al meer dan 21 dagen vrij is van AI en NCD, dan mag de 
verklaring ondertekend worden. 

- Indien het land niet vrij is van AI en NCD sinds minstens 21 dagen, dan 
moet hij nagaan, voordat hij de verklaring ondertekent, dat de bedrijven 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome
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van oorsprong van de eieren niet gelegen zijn in een zone afgebakend 
omwille van AI of NCD, of in een zone die in de laatste 21 dagen opgeheven 
werd. 

 
Punt 2.4: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving en de erkenning van de broeierij. 
 
Punt 2.5: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de regelgeving 
voor wat betreft aviaire cholera, pullorose en salmonellose. Voor wat betreft 
infectieuze laryngotracheïtis mag deze verklaring ondertekend worden op basis 
van een verklaring van de erkende dierenarts van de broeierij, die bevestigt dat 
de broeierij vrij is van infectieuze laryngotracheïtis. 
 
Punt 2.6: deze verklaring moet ingevuld / geschrapt worden afhankelijk van wat 
van toepassing is. 
 
Punt 2.7: deze verklaring is enkel van toepassing indien het de uitvoer van 
eendagskuikens betreft, en voor zover de certificerende agent een gunstig 
klinisch onderzoek van de dieren heeft uitgevoerd. 
 
Punt 2.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 


