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I. TOEPASSINGSGEBIED 

Productomschrijving GN-Code Land 

Siervogels 0106 China 
 
 
 

II. BILATERALE CERTIFICATEN 

Code FAVV Titel van het certificaat  
  
EX.VTL.CN.04.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van 

siervogels  
4 p. 

 
Het hierboven vermelde certificaat mag niet worden gebruikt voor de uitvoer 
van duiven naar China. Een specifiek certificaat en de bijhorende instructie 
zijn hiervoor ter beschikking op de website van het FAVV. 
 
Het hierboven vermelde certificaat mag niet worden gebruikt voor de uitvoer 
van pluimvee zoals gedefinieerd in het KB van 17/06/2013. De Chinese markt 
is niet open voor pluimvee zoals gedefinieerd in het KB van 17/06/2013. 
 
 
 

III. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 

Verblijf in België 
 
De siervogels bestemd voor uitvoer moeten minstens de 6 maanden 
voorafgaand aan hun uitvoer naar China (quarantaine inbegrepen) in België 
hebben verbleven.  
 
De operator moet een lijst in de vorm van een tabel opmaken van alle 
siervogels die hij wenst te exporteren, op basis van het volgende model: 
 

Adres van het bedrijf van verblijf gedurende 
de 6 maanden voorafgaand aan de uitvoer (1) 

Identificatie van de siervogels (2) 

  

  

  

  

 
(1) Indien de siervogels in verschillende bedrijven hebben verbleven 
gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de invoer, dan moet het adres van 
deze verschillende bedrijven (quarantaine inbegrepen) vermeld worden. 
(2) De identificatie bestaat uit het microchipnummer of het volledige ringnummer. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/china/duiven/
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Deze lijst wordt gebruikt bij controle van de quarantaine en bij 
certificeringscontrole. 
 
 
Sanitair statuut van de bedrijven van herkomst 
 
De bedrijven van herkomst van de uitgevoerde siervogels moeten minstens 
12 maanden vrij zijn van de ziekte van Newcastle, van aviaire influenza en van 
chlamydiosis. 
 
“Bedrijf van herkomst” verwijst naar het bedrijf (de bedrijven) waar de 
siervogels verbleven hebben gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de 
export naar China (dus quarantaine inbegrepen). 
 
Voor elk bedrijf voorafgaand aan de quarantaine opgenomen in 
bovenvermelde lijst, moet de operator beschikken over een verklaring van de 
erkende dierenarts die toezicht heeft gehouden op het verblijf van de vogels 
in dit bedrijf, die opgesteld is op basis van het model n°1 in punt V. van deze 
instructie. 
 
Voor het bedrijf waar de quarantaine plaatsvindt, moet de operator 
beschikken over een verklaring van de erkende dierenarts die toezicht heeft 
gehouden op de quarantaine, die opgesteld is op basis van het model n°2 in 
punt V. van deze instructie. 
 
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
Een quarantaine van minstens 30 dagen is van toepassing voorafgaand aan de 
uitvoer. 
 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor wat betreft de quarantaine. 

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

- De quarantaineruimte moet opgenomen zijn in de lijst van quarantaine-
ruimtes gevalideerd door de Chinese overheid. 

- Elke quarantaine van siervogels moet op voorhand schriftelijk aan de 
LCE worden gemeld. 

 
A. Aanvraag tot goedkeuring van de quarantaineruimte 

 
Deze aanvraag tot goedkeuring moet bij de LCE ingediend worden, aan de hand 
van het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag, dat op de website van het FAVV 
gepubliceerd is  
(http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/ → “Aanvraag 
goedkeuring quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van 
dieren in quarantaine / isolatie”). 
 
Voor zover de quarantaineruimte aan de algemene voorwaarden voldoet die 
beschreven zijn in de instructie inzake quarantaine/isolatie die op de website 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
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van het FAVV gepubliceerd is (zie link hierboven), stuurt de LCE de aanvraag 
door naar de het hoofdbestuur, die deze verder overmaakt aan de Chinese 
overheid. 
 
Een operator mag enkel vogels in quarantaine zetten vanaf het moment dat hij 
over een brief van DG Controle van het FAVV beschikt, die de goedkeuring van 
zijn quarantaineruimte door de Chinese overheid bevestigt. 
 

 
Oppassen!!!! 
De goedkeuring van de quarantaineruimte door de Chinese overheid ontslaat 
de operator niet van het jaarlijks hernieuwen van de goedkeuring van zijn 
quarantaineruimte door het FAVV. 
Er zal, tijdens certificering, worden gecontroleerd dat het bedrijf waar de 
quarantaine plaatsvindt, wel degelijk is opgenomen in de lijst van quarantaine-
ruimtes gevalideerd door de Chinese overheid, maar ook in orde is voor wat 
betreft zijn goedkeuring door het FAVV. 
 

  
 

B. Melding van een quarantaine 
 
Elke quarantaine dient voorafgaand aan de LCE gemeld te worden. Deze melding 
moet tijdig naar de LCE verstuurd worden, aan de hand van het formulier 
EX.VTL.QU-IS.aanvraag dat op de website van het FAVV gepubliceerd is  
(http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/ → “Aanvraag 
goedkeuring quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van 
dieren in quarantaine / isolatie”). 
 
Voor elke quarantainemelding moet het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag 
vergezeld zijn van de lijst waarvan sprake is in punt III. Specifieke voorwaarden 
– Verblijf in België. 
 
Elke quarantaine 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. 
 

C. Specifieke eisen voor de quarantaine 
 
De siervogels moeten tijdens de quarantaine worden onderworpen aan een 
sanitaire controle door de erkende dierenarts die verantwoordelijk is voor het 
opvolgen van de quarantaine en moeten een preventieve behandeling tegen 
chlamydiose toegediend krijgen. De erkende dierenarts moet bevestigen dat hij 
dit onderzoek en deze behandeling heeft uitgevoerd aan de hand van een 
verklaring, die opgesteld is op basis van het model n°2 in punt V. van deze 
instructie. 
 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
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Sterfte tijdens transport 
 
De karkassen van siervogels die tijdens het transport naar China sterven, 
kunnen door de bevoegde Chinese dienst (Animal and Plant Quarantine 
Services) voor onderzoek opgeëist worden. 
 
Terugkeer van door China geweigerde siervogels 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. 
 
 
 

IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 

Punt 1.9: de naam, het adres en het VEN- of CP-nummer van het bedrijf waar de 
siervogels in quarantaine staan en van waaruit ze naar China vertrekken, moeten 
worden vermeld. Voor wat betreft de naam en het adres, moet men exact 
overnemen wat er in Foodweb/BOOD vermeld is.  
Het bedrijf vermeld in dit punt moet: 

- in orde zijn voor wat betreft de goedkeuring door de LCE voor quarantaine 
van vogels, 

- opgenomen zijn in de lijst van quarantaineruimtes gevalideerd door de 
Chinese overheid (zie lijst op website van het FAVV), 

- de quarantaine van vogels met het oog op hun uitvoer naar China tijdig 
hebben gemeld aan de LCE. 

Indien het bedrijf waar de quarantaine plaatsvindt niet tegelijkertijd aan de 3 
hierboven vermelde voorwaarden voldoet, dan mag er niet worden uitgevoerd. 
 
Punt 1.11: de adres van de quarantaineruimte vermelden. 
 
Punt 2.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België inzake de vermelde ziekten. Voor de ziekte van 
Newcastle wordt er enkel rekening gehouden met uitbraken bij commercieel 
pluimvee. De dierziektestatus kan worden gecontroleerd op de website van het 
FAVV. 
 
Punt 2.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De documenten 
die moeten worden gecontroleerd zijn de volgende: 

- de lijst die de bedrijven van herkomst van de siervogels vermeldt, alsook 
de identificatie van deze siervogels; 

- de verklaring(en) van de erkende dierenarts(en) die toezicht heeft (hebben) 
gehouden op het verblijf van de vogels in het bedrijf (de bedrijven) van 
herkomst, opgesteld op basis van het model n° 1 in punt V. van deze 
instructie; 

- de verklaring van de erkende dierenarts die toezicht heeft gehouden op de 
quarantaine van de vogels, opgesteld op basis van het model n° 2 in punt 
V. van deze instructie. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/erkendeinrichtingen/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
Punt 2.4: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover er aan de 
isolatievoorwaarden (duur, melding, goedkeuring van de isolatieruimte, enz…) 
vermeld in deze instructie wordt voldaan, en indien het resultaat van de controle 
gunstig is. De documenten die moeten worden gecontroleerd zijn de volgende: 

- de lijst die de bedrijven van herkomst van de siervogels vermeldt, alsook 
de identificatie van deze siervogels; 

- de verklaring(en) van de erkende dierenarts(en) die toezicht heeft (hebben) 
gehouden op het verblijf van de vogels in het bedrijf (de bedrijven) van 
herkomst, opgesteld op basis van het model n° 1 in punt V. van deze 
instructie; 

- de verklaring van de erkende dierenarts die toezicht heeft gehouden op de 
quarantaine van de vogels, opgesteld op basis van het model n° 2 in punt 
V. van deze instructie. 

 
Punt 2.5: de bemonstering van de siervogels moet worden uitgevoerd door een 
erkende dierenarts die toezicht houdt op de quarantaine, tijdens de quarantaine, 
en rekening houdend met de voorwaarden vermeld in dit punt en in voetnoot (1). 
Op de analyse-aanvraag dienen de microchipnummers of de volledige 
ringnummers (inclusief de kenletters van het land) van de bemonsterde vogels 
vermeld te worden, evenals op de rapporten met de resultaten op de analyses.  

- Dit punt kan op basis van de analyserapporten worden ondertekend: 
nagaan dat de gebruikte methodes wel overeenkomen met de methodes 
toegelaten op het certificaat. 

- De analyse voor de ziekte van Newcastle kan worden vervangen door een 
vaccinatie. De operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen (een 
verklaring van de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend 
bijvoorbeeld). 

 
Punt 2.6: de andere eventueel uitgevoerde vaccinaties vermelden. De operator 
moet de nodige bewijsstukken voorleggen (een verklaring van de dierenarts die 
de vaccinatie heeft toegediend bijvoorbeeld).  
 
Punt 2.7: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de erkende dierenarts verantwoordelijk voor het opvolgen van de vogels 
tijdens de quarantaine, die opgesteld is op basis van het model n° 2 in punt V. 
van deze instructie. 
 
Punt 2.8: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover de certificerende 
dierenarts die de dieren onderzoekt bij het certificeren geen problemen vaststelt. 
 
Punt 2.9: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator 
moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
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V. VOORBEELDVERKLARINGEN 
 
Voorbeeldverklaring n°1 – af te leveren door de erkende dierenarts(en) die toezicht 
heeft (hebben) gehouden op het verblijf in het (de) bedrijf (bedrijven) van herkomst 
 

 
Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), erkende dierenarts 
werkende onder ordenummer ............................... (ordenummer vermelden), 
verklaar toezicht te hebben gehouden op de hieronder geïdentificeerde vogels 
tijdens hun verblijf op het bedrijf gelegen ……………………………….. (adres 
vermelden), en  verklaar dat het bovenstaande bedrijf gedurende de afgelopen 
12 maanden vrij was van aviaire influenza, Newcastle disease en chlamydiosis. 
 
Identificatie van de betrokken vogels: …………………………………… 
 
Datum: 
 
Handtekening van de dierenarts: 
 

 
 
Voorbeeldverklaring n°2 – af te leveren door de erkende dierenarts die verantwoordelijk 
is voor het opvolgen van de quarantaine 
 

 
Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), erkende dierenarts 
werkende onder ordenummer ............................... (ordenummer vermelden),  
verantwoordelijk voor het opvolgen van de quarantaine van de hieronder 
geïdentificeerde siervogels met het oog op hun uitvoer naar China, verklaar 
het volgende: 

- het bedrijf waarin de quarantaine werd uitgevoerd is vrij van de ziekte 
van Newcastle, van aviaire influenza en van chlamydiosis sinds 12 
maanden; 

- bij het klinisch onderzoek van de vogels tijdens de quarantaine werden 
er geen klinische tekens van infectieuze ziekten vastgesteld; 

- de siervogels kregen een preventieve behandeling tegen chlamydiosis 
toegediend tijdens de quarantaine. 

 
Identificatie van de betrokken vogels: …………………………………… 
 
Datum: 
 
Handtekening van de dierenarts: 
 

 


