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I. Toepassingsgebied  
 
Productomschrijving GN-code Land 
Fok- en gebruiksvarkens 01.03 uitgezonderd 

slachtvarkens 
ZA 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV: Titel van het certificaat: Totaal aantal 

pagina’s: 
   
EX.VLT.ZA.01.02 Veterinair certificaat voor uitvoer van als huisdier 

gehouden fok- en/of gebruiksvarkens naar de Republiek 
van Zuid-Afrika. 

4 blz. 

 
 
 
III. Algemene informatie 
 
De website van de bevoegde overheid van Zuid-Afrika kan worden geraadpleegd via volgende link: 
 
http://www.daff.gov.za/ 
 
 
 
IV. Certificatievoorwaarden 
 
1. Voordat als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens naar Zuid-Afrika kunnen 

worden geëxporteerd, dient er door de PCE van de oorsprongsbedrijven een volledig 
technisch/sanitair dossier te worden opgemaakt en dit technisch/sanitair dossier dient 
vervolgens te worden overgemaakt aan de bevoegde veterinaire diensten van Zuid-
Afrika. 
 
Dit technisch/sanitair dossier dient volgende elementen te bevatten:  

- de dierziektenstatus van de omgeving rond het oorsprongsbedrijf (punt 9.2.) 
- de dierziektenstatus van het oorsprongsbedrijf (punt 9.3.):  

o welke testen worden uitgevoerd en met welk interval?  
o is het oorsprongsbedrijf een SPF- bedrijf? 

- de testresultaten van de laatste zes maanden gerelateerd aan de sanitaire eisen 
van het certificaat (op grond van de aanwezige analysebulletins op het 
oorsprongsbedrijf) 

- officieel bewijs van registratie en goedkeuring van de isolatieruimte 
 
2. Voor wat punt 9.8. betreft moeten de dieren voor de uitvoer worden afgezonderd in een 

isolatieruimte die aan de volgende voorwaarden voldoet: 
- minstens 10 km verwijderd van andere varkenshouderijen; 
- het all-in-all-out principe moet worden toegepast; 
- er dienen preventiemaatregelen aanwezig te zijn tegen het binnendringen van 

vogels en ongedierte; 
- er dienen voorzieningen te worden genomen voor het ontsmetten van handen en 

schoeisel; 
 

http://www.nda.agric.za/vetweb/
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- er dienen voorzieningen te worden genomen voor het veranderen van kledij en 
schoeisel. 
 

De isolatieruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door de PCE.  Deze goedkeuring 
moet bij de PCE tijdig worden aangevraagd.  Hiervoor dient de operator van de inrichting 
het “formulier FAVV-Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte/isolatieruimte” in te vullen 
en over te maken aan de PCE. 

 

3. De invoermachtiging afgeleverd door de bevoegde veterinaire diensten van Zuid-Afrika 
kan bijkomende exportvoorwaarden bevatten. 

 
 
 


