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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Paardachtigen 0101 Colombia 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Momenteel geen certificaat beschikbaar: een nieuwe versie van het bilaterale 
certificaat is in onderhandeling, met het oog op het vervangen van de oude 
versie die niet meer ondertekenbaar is. 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning van de quarantaineruimte door de Colombiaanse overheid 
 
De quarantaineruimte, waarin de paarden voorafgaand aan hun uitvoer in 
quarantaine moeten worden gezet, moet erkend zijn door de Colombiaanse 
overheid. 
 
Een stal die als quarantaineruimte door de Colombiaanse overheid erkend wil 
worden, moet een erkenningsaanvraag van de quarantaineruimte indienen bij de 
LCE, volgens de algemene procedure en aan de hand van het aanvraagformulier 
dat beschikbaar is op de website van het FAVV (EX.VTL.QU-IS.aanvraag). 
 
Bij ontvangst van de aanvraag, plant de PCE een inspectiebezoek van de 
quarantaineruimte. Gedurende dit bezoek: 

- controleert de LCE dat er voldaan wordt aan de eisen vermeld in de 
instructiebundel IB.AA.QU-IS beschikbaar op de website van het FAVV; 

- vult de LCE de vragenlijst van de Colombiaanse overheid in die 
beschikbaar is op de website van het FAVV, en voegt er de relevante 
bijlagen aan toe. 

Deze inspectie is noodzakelijk, zelfs indien de quarantaineruimte al 
goedgekeurd is door het FAVV voor export naar andere bestemmingen, omdat 
op basis hiervan de vragenlijst van de Colombiaanse overheid ingevuld wordt. 
 
Bij het invullen van de vragenlijst moeten de volgende punten in acht genomen 
worden: 

- punt 1.2: België vermelden. 
- punt 1.6: niet van toepassing vermelden. 
- punt 1.10: met technische assistent wordt er bedoeld de persoon die voor 

de paarden zorgt. Voor wat betreft het type link, moet er vermeld worden 
indien het de eigenaar betreft, een werknemer, enz. 

- punt 1.14: gematigd zeeklimaat vermelden. 
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- punt 1.15: met opsluiting wordt er bedoeld dat de paarden in een box 
blijven, en met semi-opsluiting wordt er bedoeld dat ze tijdelijk toegang 
krijgen tot een piste. 

- punten 3.1 en 3.2: overeenkomstig met de algemene eisen die van 
toepassing zijn voor het goedkeuren van een quarantaineruimte door het 
FAVV, moet de operator over een register beschikken dat de vaccinaties 
en behandelingen toegediend aan de paarden vermeldt. Een kopie van dit 
register toevoegen. 

- punt 3.4: het bijhouden van een register met de inspecties van het FAVV 
is niet verplicht. Indien de operator een dergelijk register bijhoudt, ja 
aanvinken en het register toevoegen, indien niet, nee aanvinken. Voor wat 
betreft de frequentie (van de controles door het FAVV), het volgende 
vermelden: Veranderlijke frequentie: tenminste een jaarlijkse controle 
voor de goedkeuring van de quarantaineruimte door de veterinaire 
overheid, waarbij er nagegaan wordt of er aan de van toepassing zijnde 
algemene eisen is voldaan, en ad-hocsteekproefsgewijze controle in 
functie van lopende quarantaines, om na te gaan of er aan de specifieke 
quarantaine-eisen van het land van bestemming is voldaan. 

- punt 3.5: het bijhouden van een register van geassocieerde dieren is niet 
verplicht. Indien de operator een dergelijk register bijhoudt, ja aanvinken 
en het register toevoegen, indien niet, nee aanvinken. 

- punt 3.6: overeenkomstig de algemene eisen die van toepassing zijn voor 
het goedkeuren van een quarantaineruimte door het FAVV, moet de 
operator over een register beschikken dat de binnenkomst van dieren 
vermeldt. Een kopie van dit register toevoegen. Voor wat betreft de 
herkomst van de dieren, invullen in functie van wat van toepassing is en 
wat vermeld is op het ingangsregister: de operator moet de nodige 
informatie verstrekken. 

- punt 3.7: dit punt moet worden ingevuld op basis van een verklaring van 
de erkende dierenarts die het bedrijf onder zijn toezicht heeft. 

- punt 3.8: normaliter, voor zover het bedrijf geen kweekbedrijf is, is dit punt 
niet van toepassing en mag het geschrapt worden. 

- Punten 3.9 en 3.10: de verschillende gebruikte producten oplijsten. De 
operator moet de nodige informatie verstrekken. 

- punt 4: de tabel invullen na controle, rekening houdend met de aanwezige 
voorzieningen en de staat ervan. 

- punten 5.2 tot en met 5.8: de van toepassing zijnde procedures in enkele 
zinnen beschrijven.  

- handtekening: de vragenlijst ondertekenen en stempelen. 
 
De LCE mag de vragenlijst in het Nederlands of het Spaans invullen, op 
voorwaarde de inspecteur deze taal beheerst (persoonlijke 
verantwoordelijkheid). Indien het in het Nederlands is ingevuld, dan moet de 
operator voor een vertaling naar het Nederlands door een beëdigde vertaler 
zorgen. 
 
Voor zover deze inspectie gunstig is, stuurt de LCE de erkenningsaanvraag van 
de operator en de ingevulde vragenlijst (Nederlandse en Spaanse versies) met 
bijlagen door naar het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor 
het verder doorsturen van de aanvraag aan de Colombiaanse overheid. 
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De quarantaineruimte mag enkel worden gebruikt voor uitvoer naar Colombia 
nadat de brief van DG Controle van het FAVV, die de erkenning van de ruimte 
door de Colombiaanse overheid bevestigt, ontvangen is. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
De paarden moeten aan een quarantaine van minstens 14 dagen onderworpen 
zijn voorafgaand aan hun uitvoer. 
 
Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan voor wat betreft de 
quarantaine: 

- de quarantaineruimte moet voorafgaand goedgekeurd zijn door de LCE 
(zie instructie IB.AA.QU-IS), 

- de quarantaineruimte moet voorafgaand goedgekeurd zijn door de 
Colombiaanse overheid (zie hierboven), 

- elke quarantaine van dieren moet voorafgaand aan de LCE gemeld worden 
(zie instructie IB.AA.QU-IS). 

 
Elke quarantaine van dieren kan wanneer dan ook gedurende de 
quarantaineperiode aan een controle van de LCE onderworpen zijn, die als doel 
heeft na te gaan dat er effectief aan de quarantainevoorwaarden wordt voldaan. 
 
De Colombiaanse overheid stelt additionele eisen bovenop de basiseisen die 
van toepassing zijn voor quarantaineruimtes en quarantaines: de paarden 
moeten beschermd zijn tegen vectoren gedurende de hele quarantaine. De 
operator moet kunnen aantonen dat er aan deze eis voldaan is. 
 
 
 
 


