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I. Procedure 
 
Inlichtingen over de procedure voor de uitvoer van levende dieren, sperma, 
embryo’s, broedeieren en eicellen naar Colombia kan u bekomen bij de export 
bevorderende organismen waarvan de coördinaten vermeld staan in de algemene 
instructie. 
 
 

 
II. Bilaterale certificaten  
 
 
Code FAVV titel van het certificaat   
   
EX.VTL.CO.01.01 Veterinair certificaat voor uitvoer van fokpaarden 

naar Colombia. 
4 p. 

EX.VTL.CO.02.02 Veterinair certificaat voor de export van als huisdier 
gehouden fok- en/of gebruiksvarkens naar 
Colombia. 

7 p. 

EX.VTL.CO.03.02 Veterinair certificaat voor de export van sperma van 
schapen naar Colombia. 

5 p. 

EX.VTL.CO.04.01 Veterinair certificaat voor de export van 
diepgevroren varkenssperma naar Colombia. 

4 p. 

 
 
 
III. Bijkomende informatie 
 
Veterinair certificaat voor uitvoer van fokpaarden naar Colombia 
 
1. Het certificaat mag worden afgeleverd voor ruinen. 
 
2. Voor de sanitaire eis in punt 8.1. geldt dat het paard sinds geboorte of 

gedurende minstens 6 maanden voorafgaand aan de datum van inlading in 
België moet hebben verbleven. Het paard moet hiervoor sinds geboorte of 
sinds minstens 6 maanden voorafgaand aan de datum van inlading 
doorlopend zijn geregistreerd in de centrale gegevensdatabank die wordt 
beheerd door de vzw Belgische Confederatie van het paard. 
Een uitzondering aan deze specifieke eis van minstens 6 maanden verblijf 
in België voorafgaand export, kan enkel toegekend worden voor 
fokpaarden die tijdelijk naar Colombia uitgevoerd worden om aan een 
specifieke competitie, beurs of tentoonstelling deel te nemen. 

 
3. Voor de sanitaire eis in punt 8.3. “De boerderij of het bedrijf waar de dieren 

vandaan komen is gelegen in een epidemiologische omgeving waar tijdens de 
120 dagen voor de datum van inlading geen gevallen werden vastgesteld van : 
…”, dient “omgeving” geïnterpreteerd te worden als “de boerderij of het bedrijf 
waar de dieren vandaan komen”. 
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Veterinair certificaat voor de uitvoer van als huisdier gehouden fok- en/of 
gebruiksvarkens naar Colombia 
 
1. Het porcien circovirus in punt 9.9. wordt in verband gebracht met 2 ziektebeelden 

bij varkens, namelijk: 
- Postweaning Multisystemic Wasting Syndrom (PMWS): deze ziekte 

kenmerkt zich doordat biggen van 5 – 12 weken leeftijd progressief 
gewicht verliezen en in de terminale fase cachectisch zijn. Deze 
symptomen kunnen gepaard gaan met ademhalingsmoeilijkheden, 
diarree, anemie en geelzucht. 

- Porcine Dermatitis en Nefritis Syndroom (PDNS): deze ziekte 
kenmerkt zich doordat de dieren vrij acuut ziek worden. De dieren zijn 
lusteloos, verliezen gewicht en hebben in meer of mindere mate 
huidbloedingen, veelal gepaard gaande met gewrichtsontstekingen. 

 
2. Voor de sanitaire eis in punt 9.6. “De boerderij of de inrichting waarvan de dieren 

afkomstig zijn, is gelegen in een epidemiologische omgeving waar tijdens de 120 
dagen vóór de export, geen gevallen werden vastgesteld van: …”, dient 
“omgeving” geïnterpreteerd te worden als “de boerderij of het bedrijf waar de 
dieren vandaan komen”. 

 
 
 
Veterinair certificaat voor de export van sperma van schapen naar Colombia 
 
1. Met betrekking tot punt 9.7.5. geldt dat indien de fokdieren tijdens de 

quarantaineperiode niet getest zijn voor Caprine artritis-encefalitis het certificaat 
kan ondertekend worden indien alle fokdieren minstens dertig dagen voor het 
ondertekenen van het certificaat op hetzelfde moment tijdens hun verblijf in het 
KI-centrum worden getest en negatieve resultaten behalen voor Caprine artritis-
encefalitis. 

 
Indien één of meerdere fokdieren een positief resultaat behaalt voor Caprine 
artritis-encefalitis kan het certificaat niet worden ondertekend. 

 
Alle fokdieren die nadien aan het KI-centrum worden toegevoegd, moeten tijdens 
de quarantaineperiode worden getest voor Caprine artritis-encefalitis.  
 

2. Met betrekking tot punt 9.14.4. geldt dat het KI-centrum vrij moet zijn van 
bluetongue. 

 
 
 
Veterinair certificaat voor de export van diepgevroren varkenssperma naar Colombia 
 
Aan alle sanitaire voorwaarden vermeld in het certificaat moet worden voldaan. 
 
Indien het ter zending aangeboden sperma afkomstig is van donordieren die worden 
gevaccineerd, dient het attest van vaccinatie de zending te begeleiden.  
 
Het ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) laat de invoer van diepgevroren sperma 
toe afkomstig van beren die seropositief testen voor het respiratoir Corona virus 
(PRCV) maar geen klinische symptomen vertonen. 


