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I. Procedure 
 
De procedure voor de uitvoer van levende dieren, sperma, embryo’s, broedeieren en 
eicellen naar Maleisië vindt u op volgende website : 
 
http://agrolink.moa.my/moa/ 
 
U klikt vervolgens op het icoon “Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia” onder 
Jabatan Dan Agensi. 
 
 
 
II. Bilaterale certificaten  
 
Code FAVV titel van het certificaat   
   
EX.VTL.MY.01.01 Veterinair certificaat voor de export van als huisdier 

gehouden fok- en/of gebruiksvarkens naar Maleisië. 
4 p.

 
 
 
III. Bijkomende informatie 
 
Veterinair certificaat voor de export van als huisdier gehouden fok- en/of 
gebruiksvarkens naar Maleisië 
 
1. Voor punt 9.3. geldt dat België niet vrij is van transmissible gastro-enteritis, ziekte 

van Aujeszky, porcien reproductief en respiratoir syndroom (PRRS), postweaning 
multisystemic wasting syndrome (PMWS) en porcine dermatitis and nephropathy 
syndrome (PDNS). 

 
Voor de ziekte van Aujeszky kan men zich baseren op het statuut van het bedrijf, 
waarbij bedrijven met een A3 of A4 statuut in aanmerking komen voor export, en 
op de analyseresultaten van de stalen genomen in het kader van het ministerieel 
besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en 
behouden van de Aujeszky-statuten. 

 
Voor transmissible gastro-enteritis, PRRS, PMWS en PDNS moeten 
analyseresultaten worden voorgelegd waaruit blijkt dat de te exporteren varkens 
serologisch negatief zijn voor deze virale aandoeningen, waarbij het causaal 
agens voor zowel PMWS als PDNS het porciene circovirus is. 
De te exporteren varkens moeten gedurende 1 maand vóór de export worden 
geïsoleerd en de betreffende stalen mogen niet vroeger dan 2 weken na de start 
van de isolatieperiode worden genomen. 
De stalen moeten worden genomen door de bedrijfsdierenarts.  
De bedrijfsdierenarts dient tevens toe te zien op de isolatie en moet de varkens 
klinisch onderzoeken bij de start en op het einde van de isolatieperiode. 

 
2. Bijkomende informatie over de invoervergunning, de verklaring van de 

gezagvoerder van het schip of de kapitein van het vliegtuig, het transport en de 
kosten verbonden aan de invoer vindt u op bovenstaande website. 

 


