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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Broedeieren en 
eendagskuikens 

0407 
0105 

Azerbeidzjan 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.AZ.01.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van broedeieren / 

sperma / eicellen / embryo’s naar een niet-EU-lidstaat 

2 p. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Iedere operator die over een erkenning voor intracommunautaire handel 
beschikt, mag broedeieren en eendagskuikens naar Azerbeidzjan uitvoeren. 
 
Het is mogelijk dat Azerbeidzjan import van broedeieren en/of eendagskuikens 
enkel in het kader van een invoervergunning toelaat. Het is de 
verantwoordelijkheid van de operator om dit na te gaan, en het nodige te doen 
indien van toepassing. 
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden  
 
Punt 2.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punt 2.3.1: deze verklaring is van toepassing voor alle diersoorten waarvan de 
broedeieren / eendagskuikens afkomstig zijn, en kan ondertekend worden voor 
zover de bedrijven van ouderdieren gevestigd zijn een gebied vrij van aviaire 
influenza sinds minstens 12 maanden.  
De operator moet dus de tracering van de eieren tot en met het bedrijf van de 
ouderdieren verschaffen. 

- Voor ouderdierenbeslagen gevestigd in België, kan de dierziektestatus 
van België voor de laatste 12 maanden gecontroleerd worden op de 
website van het FAVV. 

- Voor ouderdierenbeslagen gevestigd in een andere LS, kan de 
dierziektestatus van deze LS voor de laatste 12 maanden gecontroleerd 
worden op de website van het OIE. 

Indien de ouderdierenbeslagen gevestigd zijn in een land die in de laatste 12 
maanden te kampen had met een / meerdere uitbraken van aviaire influenza, dan 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome
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moet men zich ervan vergewissen dat de beslagen in kwestie niet gelegen waren 
in een zone afgebakend in het kader van de bestrijding tegen aviaire influenza: 

- via controle van de status van het beslag in Sanitel voor wat betreft 
bedrijven gevestigd in België; 

- via controle van de afbakening van zones in de “immediate notificaties” 
uitgevoerd door de LS bij de OIE, voor wat betreft bedrijven gevestigd in 
een andere LS dan België. 

 
Punten 2.3.2 tot en met 2.3.4: deze verklaringen zijn enkel van toepassing voor 
broedeieren en eendagskuikens afkomstig van de vermelde diersoorten. 
Schrappen indien niet van toepassing is niet nodig. 
Deze verklaringen kunnen worden ondertekend  

- voor wat betreft beslagen van ouderdieren gevestigd in België: op basis 
van een verklaring van de epidemiologische dierenarts van de 
ouderdierenbedrijven; 

- voor wat betreft beslagen van ouderdieren gevestigd in een andere LS: op 
basis van een verklaring van de bevoegde overheid van deze LS (pre-
certificaat). 

 
Punt 2.3.5: deze verklaring is enkel van toepassing voor kippen en kalkoenen, 
en kan worden ondertekend op basis van bewijsstukken aangeleverd door de 
operator inzake de monitoring uitgevoerd op de beslagen van ouderdieren 
(analyseresultaten).  
 
Punten 2.4 tot en met 2.6 : deze verklaringen kunnen worden ondertekend na 
controle. De operator levert de nodige bewijzen. 
 


