
DIEREN / SPERMA / EMBRYO’S / 
BROEDEIEREN / EICELLEN 
 

IB.C-U.03.01 Douane-Unie 
juli 2014 

 

  1/5 

 
I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Paardachtigen  0101 Douane-Unie 
 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.C-U.03.01 Veterinair certificaat voor fok-, gebruiks- en 

sportpaarden/paardachtigen (met uitzondering van 
tijdelijke ingevoerde sportpaarden voor deelname 
aan competities en tijdelijk ingevoerde 
circuspaarden/paardachtigen) uitgevoerd vanuit de 
EU naar de Douane-Unie 

5 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
In het kader van de creatie van de Douane-unie (Russische Federatie, 
Kazachstan, Wit-Rusland), worden de voorwaarden voor de export van levende 
dieren opnieuw onderhandeld tussen de Europese Commissie en de leden van 
de Douane-unie. Als resultaat van deze onderhandelingen worden nieuwe 
veterinaire certificaten gecreëerd voor de export van de Europese Unie naar de 
Douane-Unie. 
 
De Belgische mogelijkheden voor uitvoer naar de Russische Federatie en de 
andere leden van de Douane-unie zijn beperkt omdat België voor meerdere 
diersoorten niet kan voldoen aan de sanitaire eisen van de Douane-Unie. 
 
 
Beveiligd papier: 
 
De exportcertificaten dienen afgedrukt te worden op beveiligd draagpapier. 
Indien een aanvullend inventaris van dieren moet worden opgesteld, dient deze 
eveneens op beveiligd papier te worden afgedrukt. 
 
Het draagpapier heeft een aantal specifieke kenmerken die het praktisch 
onmogelijk maken om dit draagpapier na te bootsen. Elk draagpapier bezit 
onderaan een uniek volgnummer van 8 cijfers. 
 
De bedrijfsverantwoordelijke dient dit draagpapier te bestellen bij de PCE. De 
PCE houdt een register bij waarin wordt vermeld welke bladnummers aan 
welke bedrijven worden overgedragen. Vanaf het moment dat de 
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bedrijfsverantwoordelijke of diens gezant het ontvangstbewijs tekent, valt het 
papier onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. 
 
Beveiligd papier mag niet worden uitgeleend of uitgewisseld tussen bedrijven 
onderling. 
 
Als beveiligd papier onbruikbaar is geworden, dient het zo snel mogelijk te 
worden terugbezorgd aan de PCE. De PCE registreert de bladnummers als 
zijnde onbruikbaar. Verlies of ontvreemding van beveiligd papier dient 
onmiddellijk te worden gemeld aan de PCE, met vermelding van de betrokken 
bladnummers. Bij ontvreemding van beveiligd papier moet de 
verantwoordelijke bovendien een PV laten opstellen bij de politie. Het nummer 
van de PV moet worden doorgegeven aan de PCE. 
 
 
Quarantaine: 
 
Het paardachtige dat uitgevoerd wordt, moet 30 dagen geïsoleerd worden 
voordat het geladen wordt. Elke isolatie moet vooraf schriftelijk aan de PCE 
worden gemeld.  
 
De isolatieruimte moet vooraf worden goedgekeurd door de PCE. Deze 
goedkeuring moet tijdig bij de PCE worden aangevraagd, met het formulier 
EX.VTL.QU-IS.aanvraag. Om goedgekeurd te kunnen worden, moet een 
isolatieruimte aan de volgende voorwaarden voldoen:  

• de isolatieruimte moet voorzien zijn van een aparte ingang voor paarden 
en personeel; 

• de isolatieruimte moet voor ieder gebruik grondig gereinigd en ontsmet 
worden; 

• het all-in-all-out principe moet toegepast worden; 
• de geïsoleerde paarden mogen niet direct in contact komen met dieren 

die zich niet in deze isolatieruimte bevinden; 
• er dienen voorzieningen genomen te worden voor het ontsmetten van 

handen en schoeisel; 
• het materiaal dat in contact komt met het paard dat zich in de 

isolatieruimte bevindt, moet iedere keer vóór er een nieuw paard in 
isolatie gaat grondig gereinigd worden en dient tevens strikt 
voorbehouden te zijn voor dat paard; 

• het overige materiaal dat in deze isolatieruimte wordt gebruikt, dient 
strikt voorbehouden te zijn voor deze ruimte of dient voor ieder gebruik 
in de isolatieruimte grondig gereinigd en ontsmet te worden.  

 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden 
 
Algemene voorwaarden: 
 
Bovenaan het certificaat (indien mogelijkheid aanwezig): 
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• indien het een “origineel” certificaat betreft, zet u in het desbetreffende 
vakje een “1” (er is altijd maar 1 origineel) 

• indien het om een kopie/kopies gaat, kruist u het desbetreffende vakje 
aan en vermeldt u het totaal aantal kopies. 

 
Transitland: dit punt verwijst naar het “derde land van transit”. Een derde land 
van transit is een land waardoorheen een zending met bestemming de Douane-
unie wordt gevoerd en dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie. 
 
Land van oorsprong: België 
 
Bevoegde overheid in de EU: FAVV 
 
Organisatie in de EU die dit certificaat verstrekt: FAVV 
 
Grenspost: in te vullen door de verzender / verantwoordelijke van het 
certificaat. 
 
Administratieve territoriale eenheid: de PCE vermelden waar het certificaat 
wordt afgeleverd. 
 
 
Specifieke voorwaarden: 
 
Punt 3.1: de plaats en de datums van begin en einde van de quarantaine 
vermelden. 
 
Punt 4.1: het paardachtige moet de laatste 6 maanden in de Europese Unie 
hebben verbleven. Dit moet gecontroleerd worden. 
 
Punt 4.1.a: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van het bedrijf van herkomst / de provincie (nationale 
administratieve grondgebied) / België / de Europese Unie (of deel van haar 
grondgebied in geval van regionalisatie) volgens de vermelde ziekte. Indien het 
gaat over het bedrijf, dan dient het laatste bedrijf van herkomst van het 
geëxporteerde paardachtige in aanmerking te komen. 
 
Punt 4.1.b: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de erkende 
dierenarts die het paardachtige onder zijn toezicht heeft gehad en die het 
volgende vermeldt: 
 
 
Ik ondergetekende ………………………. (naam en voornaam vermelden), 
erkende dierenarts werkende onder ordenummer …………………………. 
(ordenummer vermelden), verklaar dat het paardachtige geïdentificeerd onder 
nummer ……………………… (chipnummer of tatoeagenummer vermelden) dat 
onder mijn toezicht staat, afkomstig is van een bedrijf waar er geen gevallen 
waren van: 



DIEREN / SPERMA / EMBRYO’S / 
BROEDEIEREN / EICELLEN 
 

IB.C-U.03.01 Douane-Unie 
juli 2014 

 

  4/5 

• equine influenza sinds minstens 21 dagen, 
• besmettelijke equine metritis sinds minstens 2 maanden, 
• equine rhinipneumonie sinds minstens 21 dagen. 

 
Datum en handtekening van de dierenarts: 
 
 
Punt 4.1.c: de voorwaarden van de OIE vermelden onder andere de volgende 
opties voor wat betreft equine virale arteritis 

• een niet-gecastreerde mannelijke paardachtige moet 28 dagen 
geïsoleerd zijn voorafgaand aan zijn inladen en een negatieve 
screeningtest hebben ondergaan; 

• paarden, andere dan mannelijke niet-gecastreerde, moeten 28 dagen 
geïsoleerd zijn voorafgaand aan hun inladen en geen klinische tekens 
van equine virale arteritis hebben vertoond gedurende hun isolatie. 

Deze voorwaarden worden gedekt door de eisen gesteld in punt 4.2, 6de 
streepje. Dit punt mag dus worden ondertekend. 
 
Punt 4.1.d: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een 
verklaring van de verantwoordelijke van het paardachtige, die het volgende 
vermeldt: 
 
 
Ik ondergetekende ………………………. (naam en voornaam vermelden), 
verantwoordelijke van het paardachtige geïdentificeerd onder nummer 
……………………… (chipnummer of tatoeagenummer vermelden), verklaar dat 
het geen “teken” heeft gehad gedurende de laatste 30 dagen. 
 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 
 
Punt 4.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

• de quarantaine moet vooraf schriftelijk aan de PCE worden gemeld; 
• de resultaten van de testen moeten worden gecontroleerd 

 voor wat betreft dourine en kwade droes (1ste en 2de streepje), en 
voor zover België vrij is van deze ziekten, mag de vermelding 
“officially free” gevolgd door de handtekening en de stempel van 
de certificerende agent geschreven worden, in plaats van het 
uitvoeren van de test, 

 voor wat betreft equine virale arteritis (6de streepje), en voor zover 
het over een merrie of een ruin gaat en deze geen klinische tekens 
van equine virale arteritis hebben vertoond gedurende de 
quarantaine periode, mag de vermelding “testing not conducted” 
worden vermeld in plaats van het uitvoeren van de test. De data 
van begin en einde van quarantaine moeten dan ook vermeld 
worden. 
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Punt 4.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van het 
paspoort. 
 
Punt 4.4: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van het 
paspoort. 
 
Punt 4.5: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een 
verklaring van de erkende dierenarts die de methode en de datum van de 
toegepaste behandelingen vermeldt. 
 
Punt 4.6: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een 
verklaring van de operator. 
 
Punt 4.7: controleren dat het logboek aan het certificaat wordt toegevoegd. 
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