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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Duiven 0106 China 
 
 
 

II. BILATERAAL CERTIFICAAT 
 

Code FAVV Titel van het certificaat  
  
EX.VTL.CN.01.01 Veterinair certificaat betreffende voor uitvoer 

naar China bestemde duiven. 
3 p. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar China 
 
Een specifieke erkenning door de Chinese overheid is niet nodig voor de 
uitvoer van duiven naar China. 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of hij over een 
invoervergunning moet beschikken. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Sanitair statuut van de bedrijven van oorsprong 
 
De bedrijven van oorsprong van de uitgevoerde dieren moeten sinds 3 jaar vrij zijn 
van de ziekte van Newcastle, van psittacose-ornithose, van aviaire tuberculose, van 
vogelcholera, van aviaire tyfose, van aviaire mycoplasmose en van vogelpokken. 
 
Onder “bedrijf van oorsprong” verstaat men het bedrijf (de bedrijven) waar de duiven 
verbleven hebben gedurende de 3 maanden voorafgaand aan hun uitvoer, met 
andere woorden het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt en het (de) bedrijf 
(bedrijven) van verblijf gedurende de 2 maanden voorafgaand aan de isolatie 
met het oog op export. 
 

- Voor het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt 
 
De operator die duiven naar China wenst te exporteren, moet beschikken over 
een verklaring van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie. 
Deze verklaring moet worden opgesteld op basis van het model n°1 in punt 
VII. van deze instructie. 
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- Voor bedrijven gelegen in België 
 
De operator die duiven naar China wenst te exporteren, moet beschikken over een 
verklaring van de dierenarts verantwoordelijk voor het opvolgen van het bedrijf van 
oorsprong. Deze verklaring moet worden opgesteld op basis van het model n°2 in 
punt VII. van deze instructie. 
 

- Voor bedrijven gelegen in een andere lidstaat 
 
De operator die duiven naar China wenst te exporteren, moet beschikken over 
een pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van de lidstaat in 
kwestie (zie verder). 
 
 
Isolatie voorafgaand aan de uitvoer 
 
Een isolatie van minstens 30 dagen moet worden toegepast. 
 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor wat betreft de isolatie. 

- De isolatieruimte moet op voorhand door de LCE worden goedgekeurd. 
- Elke isolatie van duiven moet op voorhand schriftelijk aan de LCE worden 

gemeld. 
 
Deze aanvraag tot goedkeuring en de melding moeten tijdig bij de LCE aangevraagd 
of ernaar verstuurd worden, aan de hand van het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag, 
dat op de website van het FAVV gepubliceerd is (onder hoofdstuk “Algemene 
instructie”). 
 
De isolatieruimte moet aan de algemene voorwaarden voldoen die beschreven zijn in 
de instructie IB.AA.QU-IS inzake quarantaine/isolatie die op de website van het FAVV 
gepubliceerd is (zie link hierboven).  
 
Bij elke melding van een isolatie dient het formulier EX.VTL.QU-IS. aanvraag 
vergezeld te zijn van de lijst van de duiven bestemd voor uitvoer. Deze lijst moet 
de identificatie van de duiven voor export vermelden (de identificatie bestaat uit 
het volledige ringnummer, identificatieletters van het land inbegrepen). 
 
Elke isolatie kan op elk moment onderworpen zijn aan een steekproefsgewijze controle 
van het FAVV, die tot doel heeft na te gaan of er aan de isolatie-eisen wordt voldaan. 
 
 
Sterfte tijdens transport 
 
De karkassen van duiven die tijdens het transport naar China sterven, moeten aan 
de bevoegde Chinese dienst (Departement of Animal and Plant Quarantine) voor 
onderzoek worden overgemaakt. 
 
Terugkeer van door China geweigerde duiven kan niet toegelaten worden omdat de 
Europese regelgeving een wederinvoer niet voorziet en de invoer van vogels uit China 
niet is toegelaten overeenkomstig verordening 139/2013. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/libanon/fokrunderen/
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V. PRE-CERTIFICATIE 
 
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie RI.AA.PA-PC inzake pre-
attestatie en pre-certificatie (gepubliceerd om de website van het FAVV, onder 
het hoofdstuk ‘Algemene documenten voor export naar derde landen’) zijn van 
toepassing. 
 
Het pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van een andere 
lidstaat moet de volgende verklaring bevatten om te kunnen worden gebruikt 
voor certificatie voor de export naar China. 
 

 
The pigeon(s), identified with the following ring number(s) ………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
(fill in ring numbers of the pigeons, country code included) have 
resided in from………………….. (fill in date) to ……………………… (fill in 
date) on premises free from Newcastle disease, psittacosis-ornithosis, 
avian tuberculosis, fowl cholera, avian mycoplasmosis and fowl pox for 
the three previous years. 
 

 
 
 
VI. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 6: de naam, het adres en het VEN- of CP-nummer van het bedrijf waar de duiven 
geïsoleerd worden en van waaruit ze naar China vertrekken moeten worden vermeld. 
 
Punt 8.2: dit punt kan worden ondertekend na controle. Voor elk uitgevoerde duif 
moet de operator beschikken over: 

- een verklaring van de dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, 
overeenkomstig model nr. 1 in punt VII. van deze instructie; 

- voor wat betreft de bedrijven van verblijf gedurende de 2 maanden 
voorafgaand aan de isolatie: 

o hetzij (een) verklaring(en) afgeleverd door (de) erkende 
dierenarts(en) verantwoordelijk voor het opvolgen van de bedrijven 
van oorsprong gelegen in België, overeenkomstig model nr. 2 in 
punt VII. van deze instructie; 

o hetzij (een) pre-certificaat (-certificaten) afgeleverd door de 
bevoegde overheid van (een) andere lidstaat (lidstaten), 
overeenkomstig het model in punt V. van deze instructie; 

o hetzij een combinatie van voormelde documenten. 
 
Punt 8.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

- Er wordt aan de isolatievoorwaarden (duur, melding, goedkeuring van de 
isolatieruimte, enz…) vermeld in deze instructie voldaan. 

- De bemonstering van de duiven zoals vermeld onder dit punt van het certificaat 
dient te gebeuren door een erkende dierenarts. Op de analyseaanvraag dienen 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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de volledige ringnummers inclusief de kenletters van het land, van de 
bemonsterde duiven vermeld te worden evenals op de resultaten van de 
analyses. De analyses dienen te gebeuren overeenkomstig de OIE-
voorschriften en zoals uitgevoerd door het CODA (te verstaan PCR voor AI, 
NCD en psittacose-ornithose). In het geval van een niet-conform resultaat kan 
de export van de geïsoleerde duiven niet plaatsvinden. 

 
Punt 8.3.3.: in het geval van een niet-conform resultaat voor psittacose-ornitose kan 
er éénmalig een verlening van 14 dagen van de isolatieperiode plaatsvinden.   
Voor de start van de verlenging dient de duif met het niet-conforme resultaat samen 
met alle overige duiven van hetzelfde bedrijf van oorsprong verwijderd te worden uit 
de groep van geïsoleerde duiven. Tijdens deze verlenging dienen de analyses voor 
psittacose-ornitose opnieuw te gebeuren. Bij conforme resultaten kan de export 
doorgaan. Bij niet-conforme resultaten kan de export van de geïsoleerde duiven dus 
niet plaatsvinden. 
 
Punt 8.5: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Controleren dat de kooi voor transport van de duiven geen direct contact 
met andere vogels toelaat. 

- De operator moet de informatie met betrekking tot de reisroute van de 
duiven voorleggen (transportreservaties, enz…). 

 
Punt 8.6: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Het aantal duiven die tijdens de isolatie gestorven zijn moet worden 
doorgeven door de dierenarts die toezicht houdt op de isolatie van de 
duiven, aan de hand van een verklaring conform model nr. 1 in punt VII. 
van deze instructie. 

- De laboratoria die de eventuele autospieën hebben uitgevoerd moeten 
erkend zijn door het FAVV. Zie website van het FAVV voor de lijst van 
erkende laboratoria. 

 
Punt 8.7: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Controleren dat de kooi voor transport van de duiven geen contact met de 
omgeving toelaat. 

- De operator moet een verklaring inzake de voorziene desinfecties geven, 
zodat het FAVV op de aangeven datum en tijdstip kan controleren of de 
verbintenissen worden nageleefd. 

o De garanties moeten geleverd worden tot aan de haven van inladen 
(m.a.w. voor de desinfectie van de kooi en van het transportmiddel 
tot aan de haven van inladen). 

o De verklaring moet worden opgesteld conform voorbeeldverklaring 
nr.3 in punt VII. van deze instructie. 

o De verklaring moet vooraf aan de LCE worden verstrekt. De LCE 
contacteren om de van toepassing zijnde termijnen te kennen. 

o De lijst van in België toegelaten biociden is beschikbaar op de 
website van de FOD Volksgezondheid.  

 
Punt 8.8: de operator moet de traceerbaarheid van het gebruikte voeder en 
strooisel voorleggen, zodat gecontroleerd kan worden dat het niet afkomstig is 
van inrichtingen gelegen in een zone waar restrictieve maatregelen van 

http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoria/erkendelaboratoria/
https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag
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toepassing zijn omwille van aviaire influenza of de ziekte Newcastle (bij 
pluimvee). 
 
 
 
VII. VOORBEELDVERKLARINGEN 
 
Voorbeeldverklaring n°1 – af te leveren door de erkende dierenarts die toezicht houdt 
op de isolatie 
 

 
Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), erkende dierenarts 
werkende onder ordenummer ............................... (ordenummer vermelden), en 
verantwoordelijk voor de toezicht op de isolatie van de duiven geïdentificeerd met 
volgende ringnummers ………………………………………… (ringnummers 
vermelden, identificatieletters van het land inbegrepen) met het oog op hun uitvoer 
naar China, verklaar dat  
 

- het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt gedurende de afgelopen 3 jaar vrij was 
van Newcastle disease en van klinische symptomen van psittacose-ornitose, 
aviaire tuberculose, vogelcholera, fowl typhoid, aviaire mycoplasmose en 
vogelpokken; 

 
- dat er geen / ……….. (schrappen of invullen, naargelang) duiven gestorven 

zijn tijdens de isolatieperiode. 
 
Datum: 
 
Handtekening van de dierenarts: 
 

 
 
Voorbeeldverklaring n°2 – af te leveren door de erkende dierenarts verantwoordelijk 
voor het opvolgen van het bedrijf van oorsprong gelegen in België 
 

 
Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), erkende dierenarts 
werkende onder ordenummer ............................... (ordenummer vermelden), 
dierenarts van het bedrijf.............................................. (VEN- of CP-nummer of adres 
vermelden), verklaar dat  
 

- de duiven geïdentificeerd met volgende ringnummers …………………………. 
……………… (ringnummers vermelden, identificatieletters van het land 
inbegrepen) on de bovenvermelde bedrijf hebben verbleven van ……………. 
tot …………………….. (van toepassing zijnde data invullen); 
 

- het bovenvermelde bedrijf gedurende de afgelopen 3 jaar vrij was van 
Newcastle disease en van klinische symptomen van psittacose-ornitose, 
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aviaire tuberculose, vogelcholera, fowl typhoid, aviaire mycoplasmose en 
vogelpokken. 

 
Datum: 
 
Handtekening van de dierenarts: 

 
 
Voorbeeldverklaring n°3 – af te leveren door de operator / transporteur die zorgt voor 
de desinfectie van de kooi / transportmiddel tot aan de haven van inladen 
 

 
Ik ondergetekende, …………………………. (naam en voornaam), operator / 
vervoerder (1), verklaar hierbij dat de ontsmetting van de kooi / het transportmiddel 
tot aan de haven van inladen (1) van de duiven bestemd voor uitvoer naar China zal 
plaatsvinden: 
 

- op: ………………………….. (datum vermelden) 
- om: …………………………. (tijdstip vermelden) 
- met het product: ………………..…………………………………………………. 

(commerciële naam van het product vermelden) 
 
Datum: 
 
Handtekening en stempel: 
 

 


