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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Geregistreerde 
paardachtigen voor de 
kweek 

01.01 met uitzondering van 
01.01.29.10 

Servië 

 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV titel van het certificaat   
   
EX.VTL.RS.03.01 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van geregistreerde 
paardachtigen voor de kweek naar de Republiek Servië 

6 blz 

 
 
III. Certificatievoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor de uitvoer van geregistreerde paardachtigen voor de kweek 
naar de Republiek Servië 
 
1. Voor punt 5.2. geldt dat u “FASFC” invult en u valideert het paspoort door in sectie IV de 

identiteitscontrole van de in het paspoort beschreven paardachtige te controleren en te 
bevestigen en in sectie VIII de geldigheid van het paspoort na te gaan. 

 
2. Voor de sanitaire eis in punt 8.3. geldt dat de paardachtigen sinds geboorte of 

gedurende minstens 6 maanden voorafgaand aan de datum van inlading in België 
moeten zijn gehuisvest.  De paardachtigen moeten 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. 

 
3. Voor de sanitaire eis in punt 8.6. dient u er zich van te vergewissen dat geen enkel feit, 

inclusief op basis van een verklaring van de dierenarts van het bedrijf, tot de conclusie 
leidt dat de paardachtigen de laatste 21 dagen voor de certificering op bedrijven hebben 
verbleven waar paardachtigen aanwezig waren die leden aan een besmettelijke ziekte. 

 
4. Voor de sanitaire eis in punt 8.8. geldt dat de testen moeten zijn uitgevoerd op stalen die 

genomen zijn in de laatste 30 dagen voor uitvoer. 
 

5. Voor de sanitaire eis in punt 8.10. dient u er zich van te vergewissen dat geen enkel feit, 
inclusief het klinisch onderzoek op de dag van verzending, de verificatie van sectie VIII 
van het pasoort voor wat de 3 voorafgaande maanden betreft en een bevraging van de 
eigenaar over de gezondheidstoestand van het dier gedurende de afgelopen 48 uren, tot 
de conclusie leidt dat de paardachtigen ervan verdacht worden te zijn besmet met 
infectieuze anemie op het moment van de certificering.   

 
6. Voor de sanitaire eis in punt 8.11. dient u er zich van te vergewissen, op basis van een 

verklaring van de eigenaar, dat de paardachtigen gedurende de 21 dagen vóór de 
certificering niet hebben geaborteerd, noch verlammingsverschijnselen vertoonden en 
dat de paardachtigen gedurende de 21 dagen vóór de certificering niet op bedrijven zijn 
geweest waar paardachtigen aborteerden en/of verlammingsverschijnselen vertoonden. 
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7. Voor de sanitaire eis in punt 8.12. geldt dat u op de dag van de certificering er zich van 
dient te vergewissen dat bij vervoer over de weg de transitlanden vrij zijn van 
paardenpest, Oosterse paardenencefalomyelitis en Westerse paardenencefalomyelitis.  
U kan hiervoor de website van de OIE raadplegen.  
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