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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Honden 
Katten 

0106 Argentinië 

 
 
 
II. Niet-onderhandeld certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   

EX.VTL.AR.NN.01 Certificado veterinario internacional para el envío de 
caninos y felinos domésticos a los estados partes 
del Mercosur 

3  blz 

 
Het hierboven vermelde certificaat is niet onderhandeld met de autoriteiten van 
het derde land van bestemming: het betreft een model dat ter beschikking wordt 
gesteld door het derde land. Het valt onder de bevoegdheid van de operator om 
na te gaan of het steeds wordt aanvaard door de autoriteiten van het land van 
bestemming. Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het feit 
dat het certificaat niet wordt aanvaard door de autoriteiten van het land van 
bestemming. 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Argentinië 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Argentinië is niet 
nodig voor de uitvoer van honden en katten. 
 
 
Te volgen procedure 
 
Volledige en up-to-date informatie is beschikbaar op de website van de 
Argentijnse overheid (in het Spaans). Het is de verantwoordelijkheid van de 
operator om ervoor te zorgen dat hij de bijkomende acties heeft  ondernomen, 
die eventueel nodig zijn voor de invoer van zijn dier in Argentinië. 
 
Voor het bekomen van een gezondheidscertificaat in de kader van de niet-
commerciële uitvoer van een hond of een kat naar Argentinië,  moet de eigenaar 
de volgende stappen in vermelde volgorde uitvoeren: 
 
1. De eigenaar laat het hierboven vermelde exportcertificaat door een erkende 

dierenarts invullen, dateren en handtekenen. Het certificaat is beschikbaar 
op de website van het FAVV. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/argentinie/hondenenkatten/
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 De Spaans-Engelstalige versie van het certificaat moet worden gebruikt voor 
certificering. Een vertaling naar het Nederlands wordt ter beschikking 
gesteld om begrip van de eisen te vergemakkelijken, en niet voor effectief 
gebruik als certificaat. 

 
 Niet alle landen laten de binnenkomst van honden en katten van minder dan 

3 maanden toe, wanneer ze niet gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid. 
Indien optie b gekozen wordt in punt IV.1 van het certificaat, dan moet de 
eigenaar van de dieren zich ervan vergewissen dat de transitlanden, 
waardoor de hond of de kat zal moeten reizen op zijn weg naar Argentinië, 
de binnenkomst toelaten van dieren jonger dan 3 maanden die niet 
gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid. Het FAVV zal niet verantwoordelijk 
gehouden kunnen worden voor het tegenhouden van een dier in een van de 
eventuele transitlanden. 
Deze informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie 
voor wat betreft de Lidstaten 
(http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm). 

 
2. De eigenaar legt het door een erkende dierenarts ingevulde exportcertificaat 

voor aan de LCE van de provincie waar hij woont (adressen LCE: 
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/) zodat een 
officiële dierenarts een visum op het certificaat kan plaatsen. 

• De officiële dierenarts controleert, via Sanitel, de erkenning en het 
adres van de erkende dierenarts die het certificaat en de verklaring 
ingevuld heeft. 

• De officiële dierenarts controleert de geldigheid van de vaccinatie 
tegen rabiës. 

• De officiële dierenarts controleert dat de Spaans-Engelstalige 
versie van het certificaat werd gebruikt voor certificering. 

• De officiële dierenarts plaatst zijn visum op het certificaat door het 
aanbrengen van zijn handtekening en zijn FAVV-stempel aan het 
einde van het certificaat. 

 
 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm

