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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Wilde felidae 0106 China 
 
 
 

II. BILATERALE CERTIFICATEN 
 

Code FAVV Titel van het certificaat  
  
EX.VTL.CN.00.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van 

wilde felidae  
2 p. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export 
 
Een specifieke erkenning bij de Chinese overheid is niet nodig. De operator 
moet wel over een invoervergunning beschikken. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
Een quarantaine van minstens 21 dagen is van toepassing. 
 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor wat betreft de quarantaine. 

- De quarantaine ruimte moet op voorhand door de LCE worden 
goedgekeurd. 

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

 
Deze aanvraag tot goedkeuring en de melding moeten tijdig bij de LCE 
aangevraagd / 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”). 
 
De quarantaineruimte moet aan de algemene voorwaarden voldoen die 
beschreven zijn in de instructie inzake quarantaine/isolatie die op de website 
van het FAVV gepubliceerd is (zie link hierboven).  
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
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Bij elke melding van een quarantaine dient het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag 
vergezeld te zijn van een lijst waarin alle dieren in quarantaine en hun 
identificatie vermeld worden. 
 
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 quarantaine-eisen wordt voldaan. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de 
identificatie, die tevens in punt 1.19 opgenomen is. 
 
Punt 2.2: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover er aan de 
quarantainevoorwaarden (duur, melding, goedkeuring van de 
quarantaineruimte, enz…) vermeld in deze instructie wordt voldaan. 
 
Punt 2.3: deze verklaring kan ondertekend worden na controle. 
 
Punt 2.4: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van een verklaring 
van de erkende dierenarts die toezicht heeft gehouden op de quarantaine (zie 
voorbeeld verklaring nr. 1 in punt VI. van deze instructie). 
 
Punt 2.5: deze verklaring kan ondertekend worden na een klinisch onderzoek 
van de dieren bij certificeren. Het certificeren moet binnen de 24 uur vóór vertrek 
van de dieren plaatsvinden. 
 
Punt 2.6: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de operator (zie voorbeeld verklaring nr. 2 in punt VI. van deze instructie). 
 
 
 
VI. VOORBEELDVERKLARINGEN 
 
Voorbeeldverklaring n°1 – af te leveren door de erkende dierenarts die toezicht houdt 
op de quarantaine 
 

 
Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), erkende dierenarts 
werkende onder ordenummer ............................... (ordenummer vermelden),  
verklaar dat de wilde katachtigen………………………………… (identificatie van 
de dieren vermelden) onder mijn toezicht waren tijdens de quarantaine 
voorafgaand aan hun uitvoer naar China, en dat ze gedurende deze 
quarantaine de volgende anti-parasitaire behandelingen hebben gekregen: 
 

- externe anti-parasitaire behandeling:………………….. 
 

- interne anti-parasitaire behandeling:………………. 
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(gebruikte producten vermelden – commerciële naam en actief ingrediënt). 
 
Datum: 
 
Handtekening van de dierenarts: 
 

 
 
Voorbeeldverklaring n°2 – af te leveren door de operator die het certificaat aanvraagt 
 

 
Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), operator 
verantwoordelijk voor de uitvoer van de wilde katachtigen ……………………… 
(identificatie van de dieren vermelden) naar China, verklaar dat de dieren 
geladen worden in transportkratten: 

- op voorhand gereinigd en ontsmet met producten goedgekeurd voor dit 
gebruik; 

- met nieuw en proper strooisel; 
- waar geen voeder aan toegevoegd is. 

 
Datum: 
 
Handtekening van de operator: 
 

 
 


