
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / 
BROEDEIEREN / EICELLEN 

IB.CO.01.02 Colombia 

Maart 2018 

 

  1/7 

 

I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Paardachtigen 0101 Colombia 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.CO.01.02 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van 
paardachtigen  

7 blz. 

 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning van de quarantaineruimte door de Colombiaanse overheid 
 
De quarantaineruimte, waarin de paarden voorafgaand aan hun uitvoer in quarantaine 
moeten worden gezet, moet erkend zijn door de Colombiaanse overheid. 
 
Een stal die als quarantaineruimte door de Colombiaanse overheid erkend wil worden, 
moet een erkenningsaanvraag van de quarantaineruimte indienen bij de LCE, volgens 
de algemene procedure en aan de hand van het aanvraagformulier dat beschikbaar is 
op de website van het FAVV (EX.VTL.QU-IS.aanvraag). 
 
Bij ontvangst van de aanvraag, plant de PCE een inspectiebezoek van de 
quarantaineruimte. Gedurende dit bezoek: 

- controleert de LCE dat er voldaan wordt aan de eisen vermeld in de 
instructiebundel IB.AA.QU-IS beschikbaar op de website van het FAVV; 

- vult de LCE de vragenlijst van de Colombiaanse overheid in die beschikbaar is 
op de website van het FAVV, en voegt er de relevante bijlagen aan toe. 

Deze inspectie is noodzakelijk, zelfs indien de quarantaineruimte al goedgekeurd is 
door het FAVV voor export naar andere bestemmingen, omdat op basis hiervan de 
vragenlijst van de Colombiaanse overheid ingevuld wordt. 
 
Bij het invullen van de vragenlijst moeten de volgende punten in acht genomen worden: 

- punt 1.2: België vermelden. 
- punt 1.6: niet van toepassing vermelden. 
- punt 1.10: met technische assistent wordt er bedoeld de persoon die voor de 

paarden zorgt. Voor wat betreft het type link, moet er vermeld worden indien het 
de eigenaar betreft, een werknemer, enz. 

- punt 1.14: gematigd zeeklimaat vermelden. 
- punt 1.15: met opsluiting wordt er bedoeld dat de paarden in een box blijven, 

en met semi-opsluiting wordt er bedoeld dat ze tijdelijk toegang krijgen tot een 
piste. 
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- punten 3.1 en 3.2: overeenkomstig met de algemene eisen die van toepassing 
zijn voor het goedkeuren van een quarantaineruimte door het FAVV, moet de 
operator over een register beschikken dat de vaccinaties en behandelingen 
toegediend aan de paarden vermeldt. Een kopie van dit register toevoegen. 

- punt 3.4: het bijhouden van een register met de inspecties van het FAVV is niet 
verplicht. Indien de operator een dergelijk register bijhoudt, ja aanvinken en het 
register toevoegen, indien niet, nee aanvinken. Voor wat betreft de frequentie 
(van de controles door het FAVV), het volgende vermelden: Veranderlijke 
frequentie: tenminste een jaarlijkse controle voor de goedkeuring van de 
quarantaineruimte door de veterinaire overheid, waarbij er nagegaan wordt of 
er aan de van toepassing zijnde algemene eisen is voldaan, en ad-hoc 
steekproefsgewijze controle in functie van lopende quarantaines, om na te gaan 
of er aan de specifieke quarantaine-eisen van het land van bestemming is 
voldaan. 

- punt 3.5: het bijhouden van een register van geassocieerde dieren is niet 
verplicht. Indien de operator een dergelijk register bijhoudt, ja aanvinken en het 
register toevoegen, indien niet, nee aanvinken. 

- punt 3.6: overeenkomstig de algemene eisen die van toepassing zijn voor het 
goedkeuren van een quarantaineruimte door het FAVV, moet de operator over 
een register beschikken dat de binnenkomst van dieren vermeldt. Een kopie 
van dit register toevoegen. Voor wat betreft de herkomst van de dieren, invullen 
in functie van wat van toepassing is en wat vermeld is op het ingangsregister: 
de operator moet de nodige informatie verstrekken. 

- punt 3.7: dit punt moet worden ingevuld op basis van een verklaring van de 
erkende dierenarts die het bedrijf onder zijn toezicht heeft. 

- punt 3.8: normaliter, voor zover het bedrijf geen kweekbedrijf is, is dit punt niet 
van toepassing en mag het geschrapt worden. 

- Punten 3.9 en 3.10: de verschillende gebruikte producten oplijsten. De operator 
moet de nodige informatie verstrekken. 

- punt 4: de tabel invullen na controle, rekening houdend met de aanwezige 
voorzieningen en de staat ervan. 

- punten 5.2 tot en met 5.8: de van toepassing zijnde procedures in enkele zinnen 
beschrijven.  

- handtekening: de vragenlijst ondertekenen en stempelen. 
 
De LCE mag de vragenlijst in het Nederlands of het Spaans invullen, op voorwaarde 
de inspecteur deze taal beheerst (persoonlijke verantwoordelijkheid). Indien het in het 
Nederlands is ingevuld, dan moet de operator voor een vertaling naar het Nederlands 
door een beëdigde vertaler zorgen. 
 
Voor zover deze inspectie gunstig is, stuurt de LCE de erkenningsaanvraag van de 
operator en de ingevulde vragenlijst (Nederlandse en Spaanse versies) met bijlagen 
door naar het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het verder 
doorsturen van de aanvraag aan de Colombiaanse overheid. 
 
De quarantaineruimte mag enkel worden gebruikt voor uitvoer naar Colombia nadat 
de brief van DG Controle van het FAVV, die de erkenning van de ruimte door de 
Colombiaanse overheid bevestigt, ontvangen is. 
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IV. Specifieke voorwaarden 
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
De paarden moeten aan een quarantaine van minstens 30 dagen onderworpen zijn 
voorafgaand aan hun uitvoer. De duur van de quarantaine kan tot 60 dagen worden 
verlengd afhankelijk van de dierziektestatus van de buurlanden voor wat betreft 
paardenpest. 
 
Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan voor wat betreft de 
quarantaine: 

- de quarantaineruimte moet voorafgaand goedgekeurd zijn door de LCE (zie 
instructie IB.AA.QU-IS), 

- de quarantaineruimte moet voorafgaand goedgekeurd zijn door de 
Colombiaanse overheid (zie hierboven), 

- elke quarantaine van dieren moet voorafgaand aan de LCE gemeld worden (zie 
instructie IB.AA.QU-IS). 

 
Elke quarantaine van dieren kan wanneer dan ook gedurende de quarantaineperiode 
aan een controle van de LCE onderworpen zijn, die als doel heeft na te gaan dat er 
effectief aan de quarantainevoorwaarden wordt voldaan. 
 
De Colombiaanse overheid stelt additionele eisen bovenop de basiseisen die van 
toepassing zijn voor quarantaineruimtes en quarantaines: de paarden moeten 
beschermd zijn tegen vectoren gedurende de hele quarantaine. De operator moet 
kunnen aantonen dat er aan deze eis voldaan is. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
De operator verschaft een verklaring op erewoord waarin de verschillende 
plaatsen waar het paard verbleven heeft in de 6 maanden voorafgaand aan zijn 
uitvoer vermeld zijn, alsook de data van begin en einde van verblijf in deze 
plaatsen. 
 
Punt 1: deze verklaring mag worden ondertekend  

- voor wat betreft paardenpest, kwade droes en Japanse encefalitis, na 
controle van de dierziektestatus op de website van het FAVV, 

- voor wat betreft de ziekte van Borna, op basis van een verklaring 
afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de 
quarantaine, op basis van model n°1 beschikbaar in punt VI. van deze 
instructie. 

 
Punt 2: de paarden moeten in België ingeschreven zijn sinds hun geboorte, of 
minstens sinds 6 maanden, behalve indien ze uitgevoerd worden in het kader 
van hun deelname aan een competitie, tentoonstelling of beurs (de operator 
moet dit kunnen bewijzen). 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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Punt 3: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover er voldaan is aan 
de eisen inzake quarantaine vermeld in punten III. en IV. van deze instructie, en 

- punt 3.3: na controle dat België vrij is van aangifteplichtige ziekten 
waarvoor de soort gevoelig is (zie website FAVV) of in geval van een 
bevestigd geval, dat de zone afgebakend rond dat geval nergens overlapt 
met een zone van 10 km rond het quarantainebedrijf; 

- punt 3.4: op basis van een verklaring afgeleverd door de erkende 
dierenarts die toezicht houdt op de quarantaine, op basis van model n°1 
beschikbaar in punt VI. van deze instructie. 

 
Punt 4: deze verklaring mag worden ondertekend 

- voor zover er voldaan is aan de eisen inzake quarantaine vermeld in punt 
IV. van deze instructie; 

- op basis van een verklaring afgeleverd door de operator op basis van 
model n°2 beschikbaar in punt VI. van deze instructie. 

 
Punten 5 en 6: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van een 
verklaring afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de 
quarantaine, op basis van model n°1 beschikbaar in punt VI. van deze instructie. 
 
Punten 7, 9.1, 11.1, 18.2, 19.1 en 20.1: deze verklaringen mogen worden 
ondertekend na een gunstig klinisch onderzoek door de certificerende agent. 
 
Punt 8.2 : het quarantainebedrijf moet vrij zijn van paardenpest sinds minstens 
60 dagen. 
 
Punt 8.3: de dierziektestatus inzake paardenpest van onze buurlanden 
(Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg) moet worden gecontroleerd om 
na te gaan indien dit punt al dan niet van toepassing is. De dierziektestatus kan 
worden gecontroleerd op de website van de OIE. 

- Indien alle landen vrij zijn, dit punt schrappen. 
- Indien een van deze landen niet vrij is, moet men zich ervan vergewissen 

dat de quarantaine 60 dagen heeft geduurd in plaats van de 14 dagen die 
normaliter van toepassing zijn, en moet men de resultaten op de 
gevraagde testen controleren. 

 
Punten 9.2 en 10.1: de dierziektestatus inzake dourine en Japanse encefalitis 
van alle landen waar het paard in de 6 laatste maanden voorafgaand aan zijn 
uitvoer heeft verbleven, controleren (zie lijst van verblijfsplaatsen verschaft door 
de eigenaar van het paard). 

- Voor België, controleren op de website van het FAVV. 
- Voor andere landen, controleren op de website van de OIE. 

Indien het laatste geval van dourine of Japanse encefalitis zich minder dan 6 
maanden geleden heeft voorgedaan, moet er gecontroleerd worden of de 
gemelde gevallen niet een van de verblijfplaatsen betreft (nagaan op de website 
van het FAVV voor wat België betreft, en de “immediate notifications” ingediend 
bij de OIE door het betrokken land controleren voor wat betreft de andere 
landen). 
 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
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Punt 11.3: een gevaccineerd dier mag enkel uitgevoerd worden indien het bewijs 
van een negatief resultaat op de test voorafgaand aan de vaccinatie kan worden 
voorgelegd, en voor zover de primovaccinatie voor de leeftijd van 9 maanden 
werd uitgevoerd en het dier sindsdien regelmatig opnieuw gevaccineerd werd. 
 
Punt 12.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
vaccinatiegegevens in het paspoort van het paard. Een herhalingsvaccinatie 
moet worden toegediend tijdens de quarantaine. 
 
Punt 12.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring 
afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de quarantaine, op 
basis van model n°4 beschikbaar in punt VI. van deze instructie. 
 
Punt 13: er moet rekening worden gehouden met het laatste bedrijf van verblijf 
van het paard voor zijn binnenkomst in quarantaine en het quarantainebedrijf 
indien de quarantaine minder dan 21 dagen duurt. Indien de quarantaine meer 
dan 21 dagen duurt, moet er enkel rekening worden gehouden met de plaats van 
quarantaine.  

- Indien het bedrijf van verblijf voorafgaand aan de quarantaine gelegen is 
in België, zich ervan vergewissen dat dit bedrijf en het bedrijf van 
quarantaine niet onderworpen zijn aan restrictieve maatregelen inzake 
vesiculaire stomatitis gedurende de laatste 21 dagen. 

- Indien het bedrijf van verblijf voorafgaand aan de quarantaine gelegen is 
in een ander land dan België, de dierziektestatus inzake vesiculaire 
stomatitis van dit land controleren op de website van de OIE. Indien het 
land vrij is sinds minstens 21 dagen kan de verklaring worden 
ondertekend; indien het land niet vrij is, moet men zich ervan vergewissen 
dat de gemelde uitbraken niet overeenkomen met het bedrijf van verblijf 
voordat men de verklaring ondertekent (de “immediate notifications” 
controleren die ingediend zijn door het betrokken land bij de OIE). Ook 
nagaan of het bedrijf van quarantaine niet is onderworpen aan restrictieve 
maatregelen inzake vesiculaire stomatitis gedurende de laatste 21 dagen. 

 
Punt 14: de dierziektestatus van België inzake Venezolaanse 
paardenencefalomyelitis controleren op de website van het FAVV, om na te gaan 
of optie 14.1 of optie 14.2 van toepassing is. 

- Indien optie 14.1 van toepassing is: de dierziektestatus inzake 
Venezolaanse paardenencefalomyelitis controleren van alle landen waar 
het paard in de 6 laatste maanden voorafgaand aan zijn uitvoer heeft 
verbleven, (zie lijst van verblijfsplaatsen verschaft door de eigenaar van 
het paard). 

o Voor België, controleren op de website van het FAVV. 
o Voor andere landen, controleren op de website van de OIE. 

- Indien optie 14.2 van toepassing is: zich ervan vergewissen dat de 
paarden wel degelijk gevaccineerd zijn en dat de injectie meer dan 60 
dagen voorafgaand aan het inladen werd toegediend. 

- Voor wat betreft punt 14.3, bestaat er geen laboratorium erkend door het 
FAVV dat de gevraagde analyse uitvoert. De gevraagde analyse wordt wel 
uitgevoerd door de referentie laboratorium van de OIE voor Venezolaanse 
paardenencefalomyelitis (National Veterinary Services Laboratories, 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
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/index/newlang/fr
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USDA, APHIS, Iowa - United States – voir site OIE): analyserapporten 
afkomstig uit deze labo komen in aanmerking voor het ondertekenen van 
dit punt. 

 
Punt 16: er moet enkel rekening worden gehouden met het laatste bedrijf van 
verblijf van het paard voor zijn binnenkomst in quarantaine. 

- Indien dit bedrijf in België gelegen is, controleren dat het niet 
onderworpen werd aan restrictieve maatregelen inzake epizoötische 
equine lymfangitis gedurende de laatste 60 dagen. 

- Indien het bedrijf van verblijf gelegen is in een ander land dan België, de 
dierziektestatus inzake epizoötische equine lymfangitis van dit land 
controleren op de website van het OIE. Indien het land vrij is sinds 
minstens 60 dagen kan de verklaring worden ondertekend; indien het land 
niet vrij is, moet men zich ervan vergewissen dat de gemelde uitbraken 
niet overeenkomen met het bedrijf van verblijf voordat men de verklaring 
ondertekent (de “immediate notifications” controleren die ingediend zijn 
door het betrokken land bij de OIE).  

 
Punten 18, 19 en 20: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van 
een verklaring afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de 
quarantaine, op basis van model n°1 beschikbaar in punt VI. van deze instructie. 
 
Punt 21: de dierziektestatus van België inzake West-Nijlkoorts controleren op de 
website van het FAVV, om na te gaan of optie 21.1 of optie 21.2 van toepassing 
is. Als optie 21.2 van toepassing is: 

- Punt 21.2.1: het quarantainebedrijf moet sinds minstens 60 dagen vrij zijn 
van West-Nijlkoorts. 

- Punt 21.2.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een 
verklaring afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de 
quarantaine, op basis van model n°1 beschikbaar in punt VI. van deze 
instructie. 

 
Punt 22.1: het quarantainebedrijf moet sinds minstens 60 dagen vrij zijn van 
besmettelijke equine metritis. Dit punt kan worden ondertekend op basis van een 
verklaring afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de 
quarantaine, op basis van model n°1 beschikbaar in punt VI. van deze instructie 
 
Punt 23: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
 
 
VI. Modelverklaringen 
 
Verklaring n°1, af te leveren door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de 
quarantaine 
 

 
Ik ondergetekende, …………….., erkende dierenarts die werk onder het 
ordenummer ……………, verklaar hierbij toezicht te hebben gehouden op de 

http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/laboratoires-de-reference/liste-de-laboratoires/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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quarantaine van het paard geïdentificeerd met nummer …………………….., met 
het oog op zijn uitvoer naar Colombia. 
 
Ik verklaar hierbij tevens dat: 

- het paard in kwestie vrij gebleven is van teken, eitjes of larven van 
vliegen en huidwonden tijdens de quarantaineperiode; 

- het paard in kwestie twee externe en interne antiparasitaire 
behandelingen kreeg toegediend: de eerste in het begin van de 
quarantaine en de laatste 7 dagen voorafgaand aan het geplande tijdstip 
van inladen; 

- het paard in kwestie geen klinische tekens van paardengriep, Oosterse 
en Westerse paardenencefalomyelitis, equine rhinopneumonie en 
paardenschurft heeft vertoond tijdens de quarantaineperiode; 

- het paard in kwestie geen koorts heeft vertoond gedurende de laatste 
week van quarantaine; 

- de andere paarden die tegelijkertijd aanwezig waren in het bedrijf van 
quarantaine geen klinische tekens van paardenschurft en 
paardenpokken hebben vertoond gedurende de quarantaineperiode; 

- dat er geen geval (klinisch en/of labo) van de ziekte van Borna werd 
vastgesteld gedurende de laatste 4 weken in het bedrijf waar de 
quarantaine plaatsvindt; 

- dat er geen geval (klinisch en/of labo) van equine besmettelijke metritis 
werd vastgesteld gedurende de laatste 60 dagen in het bedrijf waar de 
quarantaine plaatsvindt. 

 
Datum: 
 
Handtekening en stempel: 
 

 
 
Verklaring n°2, af te leveren door de operator verantwoordelijk voor de export 
 

 
Ik ondergetekende ……………………………, verklaar hierbij dat het paard 
geïdentificeerd met nummer …………………….. tegen vectoren behandeld zal 
worden, aan de hand van producten goedgekeurd voor dit gebruik door de 
bevoegde overheid, juist voorafgaand aan zijn inladen voor uitvoer naar 
Colombia. 
 
Datum: 
 
Handtekening en stempel: 
 

 


