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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Vogels (ander dan 
pluimvee) 

0105, 0106 Curacao 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.CW.01.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van vogels 

ander dan pluimvee 
3 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Curacao 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Curacao is niet nodig 
voor de uitvoer van andere vogels dan pluimvee. 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of een 
invoervergunning nodig is. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Isolatie voorafgaand aan de uitvoer 
 
De vogels moeten aan een isolatie van minstens 21 dagen onderworpen zijn 
onmiddellijk voorafgaand aan hun uitvoer. 
 
Er moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn voor wat betreft de isolatie: 

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

de LCE. 
 
Deze goedkeuring en melding moeten tijdig bij de LCE worden 
aangevraagd/gemeld, met het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag beschikbaar op 
de website van het FAVV (onder “Algemene instructie”).  
 
De isolatieruimte moet voldoen aan de algemene eisen die vermeld zijn in de 
instructiebundel inzake quarantaine / isolatie, die gepubliceerd is op de website 
van het FAVV. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/
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Elke isolatie kan tijdens de isolatieperiode worden onderworpen aan een 
controle door de LCE, om na te gaan of er aan de isolatievoorwaarden wordt 
voldaan. 
 
 
Export van psittaciformen (papegaaien) 
 
Specifieke eisen zijn van toepassing voor de uitvoer van psittaciformen. 
 

- Psittaciformen moeten gedurende de 45 dagen voorafgaand aan hun 
uitvoer onder veterinair toezicht staan. Ze moeten dus minstens de 24 
dagen voorafgaand aan de isolatie onder veterinair toezicht hebben 
gestaan. 

o Voor een veterinair toezicht uitgevoerd in België door een 
dierenarts erkend door de Belgische overheid, moet de operator 
beschikken over een verklaring die afgeleverd wordt door de 
betrokken dierenarts op basis van het model n°1 in punt VI. van 
deze instructie. 

o Voor een veterinair toezicht uitgevoerd in een ander land dan 
België, moet de operator beschikken over een verklaring die 
afgeleverd wordt door de bevoegde overheid van het betrokken 
land, die de data van aanvang en van stopzetting vermeldt van de 
periode gedurende dewelke de vogels onder veterinair toezicht 
stonden (deze periode moet onmiddellijk gevolgd worden door het 
in isolatie zetten van de vogels). 

- Pstittaciformen moeten voorafgaand aan hun uitvoer met een tetracycline 
behandeld worden (het certificaat vermeldt een behandeling aan de hand 
van chlortetracycline, maar een andere tetracycline, zoals doxycycline 
bijvoorbeeld, is ook aanvaard). Deze behandeling moet tijdens de isolatie 
toegediend worden, door de erkende dierenarts die de isolatie opvolgt. 
Het toedienen van de behandeling moet bevestigd worden door een 
verklaring van de betrokken dierenarts, afgeleverd op basis van het model 
n°2 in punt VI. van deze instructie. 

 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punten 2.1 en 2.2: “land / zone van herkomst” staat voor het land / de zone waar 
de vogels verbleven voorafgaand aan hun isolatie. 

- Indien het België betreft of een zone gelegen in België, mag deze 
verklaring ondertekend worden na controle van de dierziektestatus van 
België inzake aviaire influenza en Newcastle disease (ziekte beperkt tot 
die bij pluimvee) op de website van het FAVV. 

- Indien het een ander land betreft, of een zone gelegen in een ander land, 
mag deze verklaring ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van het / de betrokken land / zone op de website van de 
OIE. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome
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Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover er aan de 
voorwaarden met betrekking tot de isolatie voldaan werd.  
 
Punt 2.4: deze verklaring is enkel van toepassing voor psittaciformen, het mag 
worden geschrapt in andere gevallen. Ze mag worden ondertekend op basis van: 

- de verklaringen inzake het veterinair toezicht van de vogels gedurende de 
24 dagen voorafgaand aan de isolatie, afgeleverd door de erkende 
dierenarts / bevoegde overheid (zie punt V. van deze instructie); 

- de verklaring inzake de antibioticabehandeling, afgeleverd door de 
erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie van de vogels. 

In plaats van tetracycline mogen de vogels behandeld worden met een 
tetracycline waarvoor er een VHB bestaat in België. 
 
Punt 2.5: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover de certificerende 
agent de vogels aan een gunstig klinisch onderzoek heeft onderworpen. 
 
Punt 2.6: deze verklaring moet ingevuld / geschrapt worden afhankelijk van wat 
van toepassing is. 
 
Punt 2.7: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator 
levert de nodige bewijsstukken. 
 
Punt 2.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
 
 
VI. Verklaringsmodellen 
 
 

Model nr. 1 – Verklaring inzake het veterinair toezicht voorafgaand aan de isolatie, die 
afgeleverd moet worden door de erkende dierenarts(en) van de herkomstbedrijven 
gelegen in België 
 

 
Ik ondergetekende, …………….. (naam en voornaam vermelden), erkende 
dierenarts met ordenummer …………. (ordenummer vermelden), verklaar dat 
de voglende vogels onder mijn toezicht hebben gestaan van  …………………. 
(datum invullen) tot ……………………………………. (datum invullen). 
 
Identificatie van de betrokken psittaciformen: …………………………………… 
……………………………………………………………………………….. (de ring- of 
chipnummers van de betrokken psittaciformen oplijsten). 
 
Gedaan te: …………………..  
Op: …………………………..  
 
Stempel en handtekening van de erkende dierenarts: 
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Model nr. 2 – Verklaring inzake de antibioticabehandeling, die afgeleverd moet worden 
door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie 
 

 
Ik ondergetekende, …………….. (naam en voornaam vermelden), erkende 
dierenarts met ordenummer …………. (ordenummer vermelden), verklaar dat 
ik een preventieve antibioticabehandeling tegen aviaire chlamydiose, op basis 
van tetracycline, heb toegediend aan de volgende psittaciformen: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………. (de ring- of chipnummers van de betrokken 
psittaciformen oplijsten). 
 
Gedaan te: …………………..  
Op: …………………………..  
 
Stempel en handtekening van de erkende dierenarts: 
 

 

 
 
 


