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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Paarden 0101 Chili 

 
 
II. Europees certificaat 
 
Soort certificaat Titel van het certificaat   
   
TRACES 
 

EU-exportcertificaat voor paardachtigen (definitieve 
invoer)  

3 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor uitvoer naar Chili 
 
Een specifieke erkenning is niet vereist. Het is de verantwoordelijkheid van de 
operator om na te gaan of een invoervergunning vereist is.  
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Afzondering voorafgaand aan de uitvoer 
 
De paarden moeten 30 dagen voor hun uitvoer naar Chili worden afgezonderd. 
 
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn wat de afzondering betreft:  

- De afzonderingsruimte moet op voorhand worden goedgekeurd door de 
LCE. 

- Iedere afzondering van paarden moet op voorhand schriftelijk worden 
gemeld aan de LCE. 

 
Deze melding en goedkeuring moeten op tijd aan de LCE worden 
gevraagd/genotificeerd door middel van het aanvraagformulier EX.VTL.QU-
IS.aanvraag dat gepubliceerd is op de website van het FAVV (onder “Algemene 
instructie”). 
 
De afzonderingsruimte moet beantwoorden aan de algemene voorwaarden die 
vermeld worden in de instructiebundel met betrekking tot de 
quarantaine/afzondering die gepubliceerd is op de website van het FAVV (zie 
voormelde link). 
 
Iedere afzondering van paarden kan op eender welk moment tijdens de 
afzonderingsperiode worden onderworpen aan een steekproefsgewijze controle 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/_documents/20170228_EXVTLAA0000EN3.pdf
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door de LCE die als doel heeft na te gaan of de afzonderingsvoorwaarden 
worden nageleefd.  
 
 
 
V. Voorwaarden voor certificering  
 
Het certificaat is beschikbaar op de certificatiewebsite “Traces” 
(https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do). De operator 
moet zich richten tot zijn LCE om een login te krijgen. 
Gelieve de volgende stappen op de website te volgen na identificatie: 

- in de linkerkolom, onder “Veterinaire documenten”, “Export Gezondheid 
certificaten” selecteren; 

- in de tabel “Zoekresultaten”, op “nieuw” klikken; 
- in het vak “Nomenclatuur code”, de code 0101 invullen en op “toekennen” 

klikken;  
-  “(CL) Paardachtigen (definitieve uitvoer)” voor het model kiezen;  
- indien nodig, de optie om gelijktijdig een intracommunautair certificaat in 

te vullen selecteren. Zoniet, de optie “exportcertificaat zonder doorvoer” 
selecteren. 

 
Het certificaat moet worden afgeleverd in het Spaans en in het Nederlands.  
 
Punt II.1: België vermelden, aangezien de paarden worden uitgevoerd vanuit 
België en de gezondheidsstatus van België inzake paardenpest en dourine 
controleren op de website van het FAVV. 
 
Punt II.2: voor het bedrijf van oorsprong moet rekening worden gehouden met 
het bedrijf waar het paard verbleven heeft voordat het in quarantaine werd gezet 
(het bedrijf waar het paard officieel ingeschreven is) 

- Punt II.2.1: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van het 
principe van de meldingsplicht. 

 
- Punt II.2.2: 

o Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in België, moet de 
gezondheidsstatus van België betreffende de vermelde ziektes 
tijdens de voorbije 90 dagen worden nagegaan op de website van 
het FAVV.  

o Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in een andere Lidstaat 
dan België, dan moet de gezondheidsstatus van dat land 
betreffende de vermelde ziektes in de laatste 90 dagen worden 
nagaan op de website van de OIE. 

Indien het land waar het bedrijf van oorsprong gelegen is niet ziektevrij is, 
moet men zich ervan vergewissen dat het bedrijf niet gelegen is binnen 
een straal van 10 km rond een haard van een van deze ziektes.  

 
- Punt II.2.3:  

o Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in België, moet de 
gezondheidsstatus van België betreffende droes gedurende de 
laatste 6 maanden worden nagegaan op de website van het FAVV.  

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/indexcontent/newlang/en
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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o Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in een andere Lidstaat 
dan België, moet de gezondheidsstatus van dat land betreffende 
droes tijdens de laatste 6 maanden worden nagegaan op de website 
van de OIE. 

Indien het land waar het bedrijf van oorsprong gelegen is niet ziektevrij is, 
moet men zich ervan vergewissen dat er in de loop van de laatste 6 
maanden geen enkele uitbraak werd aangegeven in het bedrijf van 
oorsprong.  

 
- Punten II.2.4 en II.2.5:  

o Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in België:  
▪ Voor aangifteplichtige ziektes: de gezondheidsstatus van 

België tijdens de laatste 90 dagen nagaan op de website van 
het FAVV; 

▪ Voor niet-aangifteplichtige ziektes is een verklaring vereist 
van de erkende dierenarts onder wiens toezicht het paard 
stond in het bedrijf van oorsprong, die is opgesteld op basis 
van model nr. 1 in punt VI. van deze instructie.  

o Indien het bedrijf van oorsprong gelegen is in een andere Lidstaat 
dan België: 

▪ Voor aangifteplichtige ziektes moet de gezondheidsstatus 
van dat land tijdens de voorbije 90 dagen worden nagegaan 
op de website van de OIE; 

▪ Voor niet-aangifteplichtige ziektes is een verklaring vereist 
van de bevoegde autoriteit van dat land, die wordt opgesteld 
op basis van model nr. 2 in punt VI. van deze instructie. 

 
Punt II.3.1: deze verklaring kan worden ondertekend in zoverre de voorwaarden 
betreffende de afzondering werden nageleefd. 
 
Punten II.3.2 tot II.3.13: deze verklaringen kunnen worden ondertekend na 
controle. 

- Wanneer dit nodig blijkt, moeten testen worden uitgevoerd in een door het 
FAVV goedgekeurd laboratorium en dienen de analyseverslagen bij het 
certificaat te worden gevoegd.  

- De vaccinaties moeten worden gecontroleerd op het paspoort.  
- Wanneer het mogelijk is om te worden vrijgesteld van een analyse op 

basis van de gezondheidsstatus van het land waarvan het paard 
afkomstig is (punten II.3.4 en II.3.7) moet rekening worden gehouden met 
het land waar het paard verbleef voorafgaand aan zijn afzondering. 

o Indien het gaat om België: de gezondheidsstatus van België nagaan 
op de website van het FAVV. 

o Indien het gaat om een andere Lidstaat: de gezondheidsstatus van 
dit land nagaan op de website van de OIE. 

 
Punt II.4: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de dierenarts die toezicht hield op de afzondering van het paard, die werd 
opgesteld op basis van model nr. 3 in punt VI. van deze instructie. 
 
 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/indexcontent/newlang/en
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/indexcontent/newlang/en
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/indexcontent/newlang/en


DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / 
BROEDEIEREN / EICELLEN 

IB.CL.Traces.04 Chili 

September 2017 

 

  4/5 

Punt II.5 : deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punt II.6 : deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de wetgeving. 
 
Punt II.7 : deze verklaring mag worden ondertekend in zoverre de certificerende 
medewerker het paard aan een gunstig klinisch onderzoek heeft onderworpen 
op het tijdstip van de certificering. 
 
 
 
V.   Modellen van verklaringen 
 
Model nr.1 – Verklaring betreffende dierziektes die moet worden verschaft door de 
erkende dierenarts van het bedrijf van oorsprong  
 

 
Ik ondergetekende, …………….., erkende dierenarts die werk onder het 
ordenummer ……………, certificeer dat er in de loop van de voorbije 90 dagen 
geen enkel geval van piroplasmose bij paarden, surra, paardengriep, 
besmettelijke equine metritis, equine rhinopneumonie en Salmonella abortus 
equi werd vastgesteld op het bedrijf…………………………….. gelegen 
te……………………………, waar het paard met 
identificatienummer…………………………………… verbleven heeft onder mijn 
toezicht alvorens het dier in afzondering werd geplaatst met het oog op zijn 
uitvoer naar Chili. 
 
Data waarop het paard in het bedrijf verbleven heeft: 
 
Datum: 
Handtekening en stempel van de dierenarts: 
 

 
 
Model nr. 2 – Verklaring betreffende dierziektes, te verschaffen door de bevoegde 
autoriteit van het (de) land(en) waar het bedrijf van oorsprong gelegen is.  
 

 
………………………., de bevoegde autoriteit van …………………….., certificeert 
hierbij dat het paard met identificatienummer ………………………, van 
………………….tot …………verbleven heeft in een bedrijf gelegen in 
………………., waar in de voorbije 90 dagen geen gevallen werden vastgesteld 
van piroplasmose bij het paard, surra, equine influenza, besmettelijke equine 
metritis, equine rhinopneumonie en salmonella abortus equi. 
 
Datum: 
Stempel van de bevoegde autoriteit: 
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* De einddatum van het verblijf vermeld op de verklaring moet overeenstemmen 
met de datum waarop het paard in afzondering werd gezet met het oog op zijn 
uitvoer naar Chili 
 
 
Model nr. 3 – Verklaring betreffende de antiparasitaire behandeling die moet worden 
verschaft door de dierenarts die toezicht houdt op de afzondering  
 

 
Ik ondergetekende, …………….., erkende dierenarts die werk onder 
ordenummer …………… en belast met het toezicht op de afzondering van het 
paard met identificatienummer…………………………… certificeer dat ik met het 
oog op de uitvoer naar Chili een interne en externe antiparasitaire behandeling 
heb toegediend aan het voornoemde paard tijdens zijn afzondering. 
 
Aard* van de interne antiparasitaire 
behandeling:……………………………………  
Datum van behandeling:…………………………………………..  
 
Aard* van de interne antiparasitaire 
behandeling:……………………………………….  
Datum van de 
behandeling:……………………………………………………………….  
 
Datum: 
Handtekening en stempel van de dierenarts: 
 

* Naam van het product 
 


