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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Siervogels  Argentinië 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.AR.06.01 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van wilde of 
siervogels, geboren en gekweekt in gevangenschap 

4 p. 

 
Dit certificaat is niet bedoeld voor de uitvoer van sportduiven: een specifiek 
certificaat, beschikbaar op de website van het FAVV, moet hiervoor gebruikt 
worden. 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor uitvoer naar Argentinië 
 
Een specifieke erkenning voor de uitvoer van siervogels wordt niet vereist door 
de bevoegde Argentijnse autoriteiten. 
 
Een invoervergunning is daarentegen wel nodig: de Argentijnse overheid kan 
bijkomende informatie (zoals bijvoorbeeld inzake de geboorte in gevangenschap 
van de vogels) vragen vooraleer ze een invoervergunning aflevert. Het FAVV is 
niet betrokken bij dit proces. 
 
 
 
IV. Algemene voorwaarden  
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
De vogels bestemd voor uitvoer naar Argentinië moeten ten minste 21 dagen 
voor uitvoer in quarantaine gehouden worden. 
 
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn voor wat de quarantaine betreft:  

- de quarantaineruimte moet op voorhand worden goedgekeurd door de 
lokale controle-eenheid (LCE);  

- iedere quarantaine van een lot vogels moet voorafgaand schriftelijk 
gemeld worden aan de LCE. 
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Deze melding en goedkeuring moeten tijdig bij de LCE aangevraagd worden 
door middel van het aanvraagformulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag dat 
gepubliceerd is op de website van het FAVV (http://www.favv-
afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/ → "Aanvraag goedkeuring van 
een quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in 
quarantaine / isolatie").  

 
De quarantaineruimte moet voldoen aan de algemene voorwaarden die vermeld 
worden in de instructiebundel met betrekking tot quarantaine / isolatie die 
gepubliceerd is op de website van het FAVV (zie bovenvermelde link).  
 
Additioneel aan deze algemene voorwaarden moet de quarantaineruimte ook 
aan een specifieke voorwaarde voldoen: de operator moet er een 
vectorcontroleprogramma implementeren, en meer specifiek tegen vectoren die 
Arbovirus-ziekten overdragen.  
De operator moet dan ook: 

- in zijn goedkeuringsaanvraag voor zijn quarantaineruimte melden hoe hij 
aan deze specifieke eis gaat voldoen; 

- kunnen aantonen ter gelegenheid van het certificeren dat een dergelijk 
programma wel degelijk van toepassing is. 

 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden  
 
In het kader van de certificering maken we een verschil tussen: 

- de “inrichting van herkomst”: dit is de inrichting waar de quarantaine van 
de vogels doorgaat, en van waaruit ze worden uitgevoerd; 

- de “inrichting van kweek”: dit is de inrichting waar de vogels hebben 
verbleven gedurende de 90 dagen voorafgaand aan hun quarantaine. 

Het is mogelijk dat de inrichting van herkomst en de inrichting van kweek 
éénzelfde inrichting zijn, wanneer de inrichting van kweek over de nodige 
infrastructuur beschikt om de quarantaine uit te voeren, en de vogels er 
tenminste 111 dagen hebben verbleven (minimale duur van verblijf in de 
inrichting van kweek + minimale duur van quarantaine). 
 
Punt 1.9: de inrichting van herkomst vermelden, m.a.w. de inrichting waar de 
quarantaine van de vogels plaatsvindt en van waaruit de vogels uitgevoerd 
worden.  
 
Punt 1.24: de vogels moeten geïdentificeerd zijn, ofwel met een ring, ofwel met 
een microchip. 
 
Punt 2.3: deze verklaring mag ondertekend worden na verificatie van de 
dierziektestatus van België inzake AI en NCD gedurende de laatste 90 dagen, of 
van de zone waar de inrichting van herkomst gelegen is indien België zelf niet 
vrij is. De dierziektestatus kan gecontroleerd worden op de website van het 
FAVV. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punt 2.4: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van de registratie 
van de inrichting van herkomst bij het FAVV, en de goedkeuring van deze 
inrichting door het FAVV als quarantaine- / isolatieruimte. 
 
Punt 2.5: deze verklaring mag ondertekend worden voor zover er aan de eisen 
met betrekking tot de quarantaine- / isolatieruimte voldaan is (infrastructuur, 
goedkeuring door het FAVV, melding van het in quarantaine zetten, enz.). 
 
Punt 2.6: deze verklaring mag ondertekend worden voor zover de operator over 
een verklaring beschikt van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de 
inrichting en de quarantaine, opgesteld op basis van verklaringsmodel n°1 in 
punt VI. van deze instructie. 
 
Punt 2.7: de vogels in quarantaine die bestemd zijn voor uitvoer naar Argentinië 
moeten afkomstig zijn van inrichtingen van kweek die aan dezelfde sanitaire 
voorwaarden voldoen als de inrichting van herkomst (waar de quarantaine 
plaatsvindt), met andere woorden aan de eisen vermeld in punt 2.6 van het 
certificaat. Deze verklaring mag ondertekend worden voor zover de operator 
over het volgende beschikt: 

- een verklaring van de dierenarts(en) die toezicht houdt (houden) op de 
inrichting(en) die de vogels voor uitvoer naar Argentinië hebben geleverd, 
wanneer deze inrichting(en) in België gelegen is (zijn) (opgesteld op basis 
van verklaringsmodel n°2 in punt VI. van deze instructie); 

- een pre-certificaat afkomstig van de bevoegde overheid van het land van 
de inrichting (en) die de vogels voor uitvoer naar Argentinië geleverd heeft 
(hebben), wanneer deze inrichting(en) niet in België gelegen is (zijn) (zie 
punt VII. van deze instructie). 

 
Punt 2.8: deze verklaring mag ondertekend worden voor zover er voldaan is aan 
de specifieke eisen met betrekking tot de pre-exportquarantaine (zie punt IV. van 
deze instructie). 
 
Punt 2.9 deze verklaring mag ondertekend worden na controle: 

- controleren dat de vogels wel degelijk vergezeld zijn van een CITES-
certificaat indien het gaat om een diersoort dat onder door deze conventie 
valt; 

- controleren dat de vogels wel degelijk geïdentificeerd zijn conform de 
informaties vermeld in punt 1.24 van het certificaat. 

 
Punten 2.10 en 2.11: deze verklaringen mogen ondertekend worden voor zover 
er voldaan is aan de eisen met betrekking tot de pre-exportquarantaine (zie punt 
IV. van deze instructie) en voor zover de operator over een verklaring beschikt 
van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de quarantaine, opgesteld op 
basis van verklaringsmodel n°1 in punt VI. van deze instructie. 
 
Punt 2.12: deze verklaring mag ondertekend worden na controle van de 
resultaten op de gevraagde testen. 
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Punt 2.13: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van een verklaring 
van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de quarantaine, opgesteld op 
basis van verklaringsmodel n°1 in punt VI. van deze instructie. 
 
Punten 2.14 en 2.15: deze verklaringen mogen ondertekend worden na controle: 

- voor wat betreft de vaccinatie tegen aviaire influenza kan dit worden 
ondertekend op basis van de regelgeving; 

- voor wat betreft de andere vaccinaties kan het punt ondertekend worden 
na controle dat de gebruikte vaccins conform de vereisten zijn. 

o Voor het verblijf in de inrichting van herkomst, zich baseren op een 
verklaring van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de 
quarantaine, opgesteld op basis van verklaringsmodel n°1 in punt 
VI. van deze instructie. 

o Voor het verblijf in de inrichting van kweek gevestigd in België, zich 
baseren op een verklaring van de erkende dierenarts die toezicht 
houdt op deze inrichting, opgesteld op basis van verklaringsmodel 
n°2 in punt VI. van deze instructie. 

o Voor het verblijf in een inrichting van kweek gevestigd in een 
andere LS, zich baseren op het pre-certificaat. 

 
Punt 2.16: deze verklaring mag ondertekend worden na controle. 

- Voor wat betreft het rechtstreekse transport, moet de operator het 
routeplan voorleggen. 

- Voor wat betreft het reinigen en ontsmetten van de containers, kan dit 
worden ondertekend op basis van een attest ondertekend door de 
operator of de vervoerder en opgesteld op basis van model nr. 3 in punt 
VI. van deze instructie. 

o Dit attest moet vooraf aan de LCE worden verstrekt. De operator 
moet contact opnemen met zijn LCE om de van toepassing zijnde 
termijnen te kennen.  

o Het FAVV behoudt zich het recht voor om op de aangegeven datum 
en tijdstip te controleren of de verbintenissen worden nageleefd. 

o De lijst van in België toegelaten biociden is beschikbaar op de 
website van de SPF volksgezondheid. 

 
Punt 2.17: de certificerende dierenarts moet de dieren klinisch onderzoeken bij 
certificering, en de certificering moet juist voor vertrek van de vogels 
plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag


DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / 
BROEDEIEREN / EICELLEN 

IB.AR.06.01 Argentinië 

Oktober 
2019 

 

  5/7 

VI. Modelverklaringen  
 
Model n°1 – af te leveren door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de inrichting 
van herkomst waar de quarantaine plaatsvindt 
 

 
Ik ondergetekende ………………………….., erkende dierenarts werkende onder 
ordenummer …………………, bevestig dat er voldaan wordt aan de volgende 
verklaringen. 
 

1. De sanitaire opvolging van de inrichting …………………….. gelegen te 
………………………….. wordt door mij gedaan. 

2. Geen enkel klinisch geval noch diagnostisch bewijs van aviaire influenza en 
Newcastle’s disease, psittacose/ornithose, aviaire cholera, mycoplasmose, 
ziekte van Marek, salmonellose en aviaire pokken werd in de inrichting 
gemeld / geregistreerd gedurende de laatste 90 dagen. 

3. De inrichting is niet onderworpen aan beperkingen omwille van klinische 
gevallen of diagnostische bewijzen van infecties met Arbovirussen. 

4. De vogels aanwezig in de inrichting en bestemd voor uitvoer naar Argentinië 
hebben geen enkel klinisch symptoom vertoond van een virale infectie die 
kan wijzen op aviaire influenza, ziekte van Newcastle, noch klinisch of 
diagnostisch bewijs van een andere besmettelijke ziekte van de soort 
gedurende hun quarantaine. 

5. De vogels aanwezig in de inrichting en bestemd voor uitvoer naar Argentinië 
werden  

- niet gevaccineerd tijdens de quarantaine (1) 
- gevaccineerd tijdens hun quarantaine met volgende vaccins (1)  

 

Ziekte Toegediende vaccin (naam + merk) 

  

  

 
6. De vogels aanwezig in de inrichting en bestemd voor uitvoer naar Argentinië 

werden tijdens de quarantaine tegen parasieten behandeld overeenkomstig 
de volgende modaliteiten: 

- externe behandeling: …………………………………….(2) 
- interne behandeling: …………………………………..(2) 

 
Datum en handtekening: 
 
(1) Schrappen wat niet van toepassing is  
(2) De actieve stof, de dosis en de datum van behandeling vermelden 

 

 
 
Model n°2 – af te leveren door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de 
Belgische inrichting die de vogels geleverd heeft aan de inrichting waar de quarantaine 
plaatsvindt 
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Ik ondergetekende ………………………….., erkende dierenarts werkende onder 
ordenummer …………………, bevestig dat er voldaan wordt aan de volgende 
verklaringen. 
 

1. De sanitaire opvolging van de inrichting …………………….. gelegen te 
………………………….. wordt door mij gedaan. 

 
2. Geen enkel klinisch geval noch diagnostisch bewijs van aviaire influenza en 

Newcastle’s disease, psittacose/ornithose, aviaire cholera, mycoplasmose, 
ziekte van Marek, salmonellose en aviaire pokken werd in de inrichting 
gemeld / geregistreerd gedurende de laatste 90 dagen. 

 
3. De inrichting is niet onderworpen aan beperkingen omwille van klinische 

gevallen of diagnostische bewijzen van infecties met Arbovirussen. 
 

4. Gedurende hun verblijf in bovenvermelde inrichting werden de vogels 
geïdentificeerd met volgende nr. ………………………….. 

- niet gevaccineerd (1) 
- gevaccineerd met volgende vaccins (1)  

 

Ziekte Toegediende vaccin (naam + merk) 

  

  

 
Datum en handtekening: 
 
(1) Schrappen wat niet van toepassing is  
 

 
 
Model n°3 – af te leveren door de operator of de transporteur 
 

 
Ik, ondergetekende ……………………………., vervoerder / operator (1), verklaar 
hierbij dat de containers waarin de volgende vogels 
…….………………………………………………………………………….(2) naar 
Argentinië uitgevoerd zullen worden, gereinigd en gedesinfecteerd zullen worden 
 

- op …… / ..….. / ……. om ……..u…….. 
- met het (de) product(en) ………………………………………. (3). 

 
Datum: 
 
Stempel en handtekening:  
 
(1) schrappen wat niet van toepassing is 
(2) identificatie van de vogels vermelden 
(3) commerciële naam van de producten vermelden 
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VII. Pre-certificatie 
 
De modaliteiten omschreven in de instructie betreffende pre-certificering / pre-
attestatie zijn van toepassing (zie website FAVV, onder het tabblad “Algemene 
documenten voor de export naar derde landen”). 
 
Om te kunnen worden gebruikt in het kader van exportcertificering naar 
Argentinië, moet het pre-certificaat afgeleverd door een andere LS minstens de 
volgende verklaringen bevatten: 
 

 
The establishment ……………….(1), located ………………………… (2) complies with 
the following requirements: 
 

1. No clinical case or diagnostic evidence of avian influenza, Newcastle disease, 
psittacosis/ornithosis, avian cholera, Marek disease, salmonellosis and/or 
avian pox was notified / registered within the establishment during the last 90 
days. 

2. The establishment is not subjected to any restrictions linked to clinical cases 
or diagnostic evidence of Arbovirus infections. 

 
During their stay in above mentioned establishment, the birds identified with the 
following Nos ……………………………. (3) were not vaccinated by means of live 
virus vaccines, with the exception of vaccines for Newcastle disease manufactured 
from a lentogenic strain of virus with an IPIC of less than 0,7. 
 
Date and stamp: 
(1) specify the name of the establishment 
(2) specify the address of the establishment 
(3) specify identification of the birds 

 

 
 

http://www.favv-afsca.be/professionelen/export/

