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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Paarden 0101 Hong Kong 

 
 
 
II. Certificaat en verklaringen / attestaties 
 
FAVV-code Titel van het document   
   
EX.VTL.HK.01.01 Veterinair certificaat voor de tijdelijke uitvoer 

van paarden 
 

3 blz. 

EX.VTL.HK.01.01_attes-
tatie verzender 
 

Attestatie van de verzender of zijn erkende agent 1 blz. 

EX.VTL.HK.01.01_attes-
tatie transporteur 
 

Attestatie van een erkende transporteur 1 blz. 

EX.VTL.HK.01.01_ver-
klaring tijdelijk verblijf 

Verklaring inzake het verblijf in landen van 
tijdelijk verblijf na het verlaten van het land van 
permanent / gebruikelijk verblijf 

2 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
België is goedgekeurd voor de tijdelijke uitvoer van paarden naar Hong Kong. 
 
Onder “tijdelijke uitvoer” verstaat de overheid van Hong Kong de tijdelijke 
uitvoer naar Hong Kong vanuit een bedrijf gevestigd in België. 
 
De documenten die het paard moeten begeleiden zijn de volgende: 

Paard uitgevoerd vanuit België

Attestatie van de verzender

EX.VTL.HK.01.01_attestatie verzender

Attestatie van de transporteur

EX.VTL.HK.01.01_attestatie transporteur

Exportcertificaat 

EX.VTL.HK.01.01

Af te leveren door het FAVV, op vraag van de 

operator, en op voorwaarde dat er voldaan wordt aan 

de eisen

De operator of zijn agent moeten er voor zorgen dat 

deze documenten aanwezig zijn
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IV. Specifieke voorwaarden  
 
Invoervergunning 
 
De operator moet beschikken over een invoervergunning (« Special permit »). 
Meer informatie met betrekking tot de invoervergunning is beschikbaar op de 
website van de overheid van Hong Kong. 
 
 
Opvolging van de bewegingen  
 
Informatie met betrekking tot het land, of de plaats, van verblijf van de paarden 
gedurende de 60 dagen voorafgaand aan de uitvoer moet worden verstrekt op 
het certificaat. Daarbij maakt de overheid van Hong Kong een verschil tussen 
land van permanent / gebruikelijk verblijf van het paard en het (de) land(en) van 
tijdelijk verblijf. 

- Het land van permanent / gebruikelijk verblijf van het paard is het laatste 
land waar het paard minstens 60 dagen ononderbroken verbleven heeft. 

- De landen van tijdelijk verblijf zijn alle landen waar het paard verbleven 
heeft gedurende een periode van minder dan 60 dagen sinds zijn vertrek 
uit het land van permanent / gebruikelijk verblijf. 

 
Meerdere gevallen kunnen zich voorstellen in geval van uitvoer van een paard 
vanuit België 

- Het paard verblijft permanent in België: het paard heeft België niet verlaten 
in de laatste 60 dagen; 
 

Verblijf in BE

(minstens 60 

dagen zonder 

onderbreking)

Export naar Hong 

Kong

 
 

- Het paard verblijft tijdelijk in België: het paard heeft niet enkel in België 
verbleven gedurende de laatste 60 dagen en kan 

o ofwel zijn permanente / gebruikelijke verblijfplaats in een ander land 
dan België hebben 
 

Verblijf in DE

(minstens 60 

dagen zonder 

onderbreking)

Verblijf in FR voor 

wedstrijd

(5 dagen)

Verblijf in BE voor 

wedstrijd

(5 dagen)

Export naar Hong 

Kong

 
 

o ofwel zijn permanente / gebruikelijke verblijfplaats in België hebben 
 

Verblijf in BE

(minstens 60 

dagen zonder 

onderbreking)

Verblijf in FR voor 

wedstrijd

(5 dagen)

Verblijf in BE

(35 dagen)

Export naar Hong 

Kong

 
 

http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_ihea/qua_ie_ipab_ihea.html
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Het is de verantwoordelijkheid van de operator om een register van de 
verplaatsingen van het paard bij te houden. 
Indien het paard permanent verblijft in België, dan is er geen specifieke eis van 
toepassing voor het bedrijf van verblijf waaruit het paard uitgevoerd wordt. 
Indien het paard tijdelijk in België verblijft, dan zijn er specifieke eisen van 
toepassing voor de bedrijven van verblijf (gevestigd in België of in andere landen 
goedgekeurd door Hong Kong) waar het paard gedurende de 60 dagen 
voorafgaand aan de uitvoer heeft verbleven. 

- De operator moet beschikken over een additionele verklaring met 
betrekking tot de bedrijven van tijdelijk verblijf (zie punt C van de 
paragraaf “Additionele verklaringen en attestaties” in punt IV. van deze 
instructie), voor elk bedrijf waar het paard tijdelijk verbleven heeft 
gedurende de laatste 60 dagen. 

o Deze verklaring moet afgeleverd worden door de bevoegde 
overheid wanneer het bedrijf van verblijf gevestigd is buiten België. 

o Deze verklaring mag worden afgeleverd door een erkende 
dierenarts wanneer het bedrijf is België gevestigd is. 

- De bedrijven van tijdelijk verblijf gelegen in België moeten tevens aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

o Het bedrijf van tijdelijk verblijf moet worden goedgekeurd als 
isolatieruimte door het FAVV (zie voorwaarden van toepassing in 
instructiebundel voor quarantaine / isolatie gepubliceerd op de 
website van het FAVV, onder Hoofdstuk “Algemene instructie). 

o Elk tijdelijk verblijf, in een bedrijf goedgekeurd door het FAVV als 
isolatieruimte, gedurende de 60 dagen voorafgaand aan een 
tijdelijke uitvoer naar Hong Kong, moet voorafgaand per e-mail aan 
de LCE gemeld worden (zie modaliteiten van toepassing in boven 
vermelde instructie). 

 
De operator wordt dus ten stelligste aangeraden de export lang genoeg vooraf 
te plannen en hiermee rekening te houden tijdens de verplaatsingen 
voorafgaand aan de export naar Hong Kong, aangezien het certificaat niet 
getekend wordt indien de relevante documenten niet aanwezig zijn. 
 
 
Geldigheidsduur van het certificaat 
 
Eens ondertekend is het certificaat 72 uur geldig. Het is de verantwoordelijkheid 
van de operator zich ervan te vergewissen dat het paard uitgevoerd wordt en 
toekomt rekening houdend met deze duur. 
 
 
Transit van paarden uitgevoerd vanuit België 
 
Een paard uitgevoerd vanuit België mag doorgevoerd worden via andere landen 
gedurende zijn reis naar Hong Kong. 

- De doorvoer mag enkel gebeuren via landen goedgekeurd door Hong 
Kong voor de tijdelijke uitvoer van paarden. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/erkendeinrichtingen/default.asp
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- De doorvoer moet op voorhand goedgekeurd zijn door de overheid van 
Hong Kong: het is de verantwoordelijkheid van de operator om deze 
goedkeuring bij de overheid van Hong Kong aan te vragen. 

- De geldigheidsduur van het certificaat is beperkt tot 72 uren, ook in geval 
van transit. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om zich ervan 
te vergewissen dat deze termijn niet overschreden wordt. 

 
 
Additionele verklaringen en attestaties 
 
De operator (of zijn agent) is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van deze 
attestaties / verklaringen. 
 

A. Attestatie door de verzender 
 
Het certificaat moet worden vergezeld door een attestatie van de verzender: de 
operator overhandigt deze aan de certificerende dierenarts bij de certificering. 
Het te gebruiken model staat op de website van het FAVV. 
 

B. Attestatie door de transporteur 
 
Het certificaat moet worden vergezeld door een attestatie van de transporteur: 
de operator overhandigt deze aan de certificerende dierenarts bij de 
certificering. Het te gebruiken model staat op de website van het FAVV 
 

C. Verklaring betreffende de inrichtingen van tijdelijk verblijf 
 
Verschillende punten van het certificaat moeten worden ingevuld of 
gecertificeerd op basis van de bijkomende verklaringen betreffende de 
inrichtingen voor tijdelijk verblijf: de operator overhandigt de verklaringen aan 
de certificerende dierenarts bij de certificering.  

- Voor de inrichtingen voor tijdelijk verblijf gelegen in België kan deze 
bijkomende verklaring afgeleverd worden door een dierenarts die door de 
Belgische overheid erkend is. 

- Voor de inrichtingen voor tijdelijk verblijf gelegen in een ander land dan 
België, moet deze bijkomende verklaring afgeleverd worden door de 
bevoegde veterinaire autoriteiten van het land in kwestie. 

 
Het te gebruiken model staat op de website van het FAVV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/hongkong/paarden/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/hongkong/paarden/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/hongkong/paarden/
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V. Certificeringsvoorwaarden  
 
Exportcertificaat 
 

 
OPGELET !!! 
 
De certificerende dierenarts vergewist zich er van dat alle vereiste bijlagen 
(analyseverslagen, exportcertificaten, vaccinatie-attesten, bijkomende 
verklaringen) aanwezig zijn, en hij voegt ze als bijlage aan het certificaat toe. 
Hij controleert dan, op basis van de door de operator verstrekte gegevens, dat 
er aan de eisen wordt voldaan. 
Alle bladzijden van de documenten (certificaat + bijlagen) moeten door de 
certificerende dierenarts worden onderschreven (door middel van het 
aanbrengen van zijn paraaf en zijn hele stempel op elke bladzijde), BEHALVE 
de attestatie door de verzender en de attestatie door de vervoerder. 
 

 
Punt 1.9: het bedrijf vermelden van waaruit het paard wordt geëxporteerd. 
 
Punt 1.10: de paarden die tijdelijk worden geëxporteerd moeten tijdens hun 
verblijf in Hong Kong in een structuur worden gehouden die goedgekeurd is 
door de overheid van Hong Kong. De operator moet zich ervan vergewissen dat 
de vermelde plaats van bestemming wel degelijk beschikt over de nodige 
goedkeuringen. 
 
Punt 1.20: dit punt moet worden ingevuld indien het vanuit België uitgevoerde 
paard via een ander land passeert vooraleer hij in Hong Kong toekomt, en in dit 
land gestald wordt tussen de activiteiten van uitladen en opnieuw laden. Het is 
de verantwoordelijkheid van de operator om zich ervan te vergewissen 

- dat het bedrijf vermeld in deze punt wel degelijk goedgekeurd is door de 
overheid van Hong Kong, 

- dat de geldigheidsduur van het certificaat niet overschreden wordt 
omwille van deze transit. 

 
Punt 1.22: de paarden moeten een paspoort hebben en geïdentificeerd worden, 
de 6de en 7de kolom moeten allebei worden ingevuld. De overheid die het 
paspoort afgeleverd heeft, moet in de laatste kolom vermeld worden. 
 
Punten 2.1.1 en 2.1.2: er kunnen zich verschillende gevallen voordoen. 

- Het paard heeft zijn permanente / gebruikelijke verblijfplaats in België en 
is er zonder onderbreking gebleven gedurende de laatste 60 dagen 
Voorbeeld: 

Verblijf in BE

(minstens 60 

dagen zonder 

onderbreking)

Export naar Hong 

Kong

 
o Punt 2.1.1: het land van permanente / gebruikelijke verblijfplaats 

vermelden (België in dit voorbeeld)  
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o Punt 2.1.2: mag worden geschrapt. 
 

- Het paard heeft zijn permanente / gebruikelijke verblijfplaats in een ander 
land dan België en verblijft tijdelijk in België alvorens het naar Hong Kong 
wordt geëxporteerd. 
Voorbeeld: 
 

Verblijf in DE

(minstens 60 

dagen zonder 

onderbreking)

Verblijf in FR voor 

wedstrijd

(5 dagen)

Verblijf in BE voor 

wedstrijd

(5 dagen)

Export naar Hong 

Kong

 
 

o Punt 2.1.1: het land van permanent / gebruikelijk verblijf vermelden 
(Duitsland in dit voorbeeld) 

o Punt 2.1.2: het (de) land(en) vermelden waar het paard verbleven 
heeft sinds het uit het land van permanent / gebruikelijk verblijf 
vertrokken is in chronologische volgorde (Frankrijk en België 
volgens het voorbeeld). Indien het paard zijn land van permanent / 
gebruikelijk verblijf meer dan 60 dagen geleden heeft verlaten, dan 
moeten enkel de landen van tijdelijk verblijf vermeld worden, waarin 
het paard gedurende de laatste 60 dagen verbleven heeft. 

 
- Het paard heeft zijn permanente / gebruikelijke verblijfplaats in België, 

maar verbleef tijdelijk in andere landen voordat het naar België 
terugkeerde voor een periode van minder dan 60 dagen. 
Voorbeeld: 
 

Verblijf in BE

(minstens 60 

dagen zonder 

onderbreking)

Verblijf in FR voor 

wedstrijd

(5 dagen)

Verblijf in BE

(35 dagen)

Export naar Hong 

Kong

 
 

o Punt 2.1.1: België als land van permanent / gebruikelijk verblijf 
vermelden  

o Punt 2.1.2: het (de) land(en) in chronologische volgorde vermelden 
waar het paard verbleven heeft sinds het uit België (permanent 
verblijf) vertrokken is (Frankrijk en België volgens het voorbeeld, 
met enkel een datum van binnenkomst voor België). Indien het 
paard België (permanent verblijf) meer dan 60 dagen geleden heeft 
verlaten, dan moeten enkel de landen van tijdelijk verblijf vermeld 
worden, waarin het paard gedurende de laatste 60 dagen verbleven 
heeft. 

 
Punt 2.1.3: de goedgekeurde landen/administratieve gebieden zijn: Argentinië, 
Australië, België, Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-
Korea, Maleisië, Macau, Nieuw-Zeeland, Nederland, Ierland, Singapore, 
Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-
Ierland) en de Verenigde Staten van Amerika. 
 



DIEREN / SPERMA / 
EMBRYO'S / BROEDEIEREN / 
EICELLEN 

IB.HK.01.01_export Hong Kong 

Oktober 2018 

 

  7/13 

Punt 2.1.4: de operator moet minstens een eensluidend verklaard afschrift van 
alle certificaten kunnen afleveren met betrekking tot de verplaatsing(en) van het 
paard naar de in punt 2.1.2. vermelde landen. 
 
Punten 2.2: er kunnen zich verschillende gevallen voordoen. 

- Het paard heeft zijn permanente / gebruikelijke verblijfplaats in België en 
is er zonder onderbreking gebleven in de laatste 60 dagen: dit punt kan 
volledig geschrapt worden. 

- Het paard heeft niet zijn permanente / gebruikelijke verblijfplaats in België 
en verblijft tijdelijk in België alvorens het naar Hong Kong wordt 
geëxporteerd OF het paard heeft zijn permanente / gebruikelijke 
verblijfplaats in België, maar verbleef tijdelijk gedurende een periode van 
minder dan 60 dagen in andere landen voordat het naar België 
terugkeerde: dit punt mag enkel ondertekend worden als de volgende 
voorwaarden nageleefd zijn. 

o De inrichting van verblijf van het paard in België is goedgekeurd 
door het FAVV als inrichting voor quarantaine / isolatie 
(overeenkomstig de algemene voorwaarden van toepassing voor 
deze goedkeuring) en het verblijf van het paard in deze inrichting 
werd vooraf aan het FAVV genotificeerd. 

o De operator beschikt tevens over een bijkomende verklaring van 
tijdelijk verblijf afgegeven door de erkende dierenarts die toezicht 
houdt op het verblijf in voormelde inrichting (zie punt IV. van deze 
instructie). 

o Voor alle andere landen buiten België die vermeld zijn in punt 2.1.2 
van het certificaat, beschikt de operator over een bijkomende 
verklaring van tijdelijk verblijf afgegeven door de bevoegde 
overheid van het desbetreffende land (zie punt IV. van deze 
instructie). 

Het punt 2.2.2 wordt ingevuld en de punten 2.2.3 et 2.2.4 worden 
ondertekend op basis van de informatie uit de verschillende bijkomende 
verklaringen van tijdelijk verblijf afgeleverd door de operator.  

 
Punt 2.3.1: deze verklaring kan worden getekend na klinisch onderzoek door de 
certificerende dierenarts. Dit onderzoek moet binnen de 24 uur voor vertrek 
worden uitgevoerd. 
 
Punt 2.3.2: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van  

- een verklaring op erewoord van de eigenaar van het paard wanneer het 
paard zijn permanente / gebruikelijke verblijfplaats in België heeft en er 
zonder onderbreking verbleven heeft in de loop van de laatste 60 dagen; 

- de bijkomende verklaring van tijdelijk verblijf afgegeven door de erkende 
dierenarts die toezicht houdt op het tijdelijke verblijf van het paard in 
België (zie punt IV. van deze instructie). 

 
Punt 2.3.3: deze verklaring kan ondertekend worden nadat de sanitaire status 
van België geverifieerd werd (op de website van het FAVV) alsook van de 
eventuele landen vermeld in punt 2.1.2 (op de website van de OIE) met 
betrekking tot paardenpest en dit voor de vermelde periode. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
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Punt 2.3.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle  

- van de sanitaire status van België (op de website van het FAVV) met 
betrekking tot kwade droes en paardenencephalomyelitis en dit voor de 
vermelde periode;  

- dat er in het paspoort voor de laatste 60 dagen geen vaccinatie tegen 
paardenencephalomyelitis vermeld is. 

 
Punt 2.3.5: Er kunnen zich meerdere gevallen voordoen. 

- Het paard heeft zijn permanente / gebruikelijke verblijfplaats in België en 
is er zonder onderbreking gebleven gedurende de laatste 60 dagen: 

o  In het certificaat de vermelding “during the entire period in the 
exporting country where the horse has temporary residency” 
schrappen.  

o Dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van 
de erkende dierenarts die het paard onder zijn toezicht had 
gedurende de laatste 60 dagen voor de export ervan, opgemaakt op 
basis van model nr. 1 van punt IV. van deze instructie. 

- Het paard heeft zijn permanente / gebruikelijke verblijfplaats in een ander 
land dan België en verblijft tijdelijk in België alvorens het naar Hong Kong 
wordt geëxporteerd OF het paard heeft zijn permanente / gebruikelijke 
verblijfplaats in België, maar verbleef tijdelijk gedurende een periode van 
minder dan 60 dagen in andere landen voordat het naar België 
terugkeerde: 

o Op het certificaat de vermelding “Either during the 60 days 
immediately preceding export from the country where the horse has 
permanently/usual residency” schrappen. 

o Dit punt kan worden ondertekend op basis van de bijkomende 
verklaringen van tijdelijk verblijf afgeleverd door de erkende 
dierenarts die toezicht houdt op het tijdelijke verblijf van het paard 
in België of door de bevoegde overheid van andere landen waar het 
paard tijdelijk verbleven is (zie punt IV. van deze instructie). 

 
Punten 2.4: de verschillende verklaringen kunnen na controle worden 
ondertekend. 

- De verklaringen die niet van toepassing zijn moeten worden geschrapt. 
- De verklaringen in verband met de vaccinatiestatus moeten in het 

paspoort worden gecontroleerd. De operator moet de relevante bladzijde 
van het paspoort kopiëren zodat deze door de certificerende agent kan 
worden ondertekend bij certificatie, en aan het certificaat kan worden 
toegevoegd. 

- De certificerende dierenarts kan zich baseren op de verslagen van de 
analyses die uitgevoerd werden in het kader van de certificering die werd 
uitgevoerd door de landen vermeld in de punten 2.1.1 en 2.1.2 voor zover 
de termijnen vermeld in het certificaat nageleefd zijn. 

- De analyseverslagen, vaccinatiecertificaten (of kopieën) en 
gezondheidscertificaten uitgegeven door de landen vermeld in de punten 
2.1.1 en 2.1.2 moeten bij het certificaat worden gevoegd. Deze moeten 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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door de certificerende dierenarts worden ondertekend door het 
aanbrengen van zijn paraaf en zijn hele stempel op elke bladzijde. 

 
Punt 2.4.4.1: 

- 1ste optie: het gezondheidsstatuut betreffende paardenpest moet worden 
nagegaan van de verschillende landen waar het paard gedurende de 
laatste 60 dagen verbleef (volgens datgene wat in de punten 2.1.1 en 2.1.2 
ingevuld werd). Voor België nagaan op de site van het FAVV, voor de 
andere landen op de site van de OIE. 

- 2de optie: indien een van de landen waar het paard verbleef in de laatste 
60 dagen, geen vrije status heeft, moet de operator het bewijs aanleveren 
dat het gebied, waaruit het paard afkomstig is, erkend is als vrij van 
paardenpest door Hong Kong. 

 
Punt 2.4.4.2: 

- 1ste optie: het gezondheidsstatuut betreffende dourine moet worden 
nagegaan van de verschillende landen waar het paard gedurende de 
laatste 60 dagen verbleef (volgens datgene wat in de punten 2.1.1 en 2.1.2 
ingevuld werd). Voor België nagaan op de site van het FAVV, voor de 
andere landen op de site van de OIE. 

 
Punt 2.4.4.3: op het paspoort de vaccinatiestatus nagaan.  
 
Punt 2.4.4.4: een van de tests aanwenden die vermeld zijn in de eerste drie 
opties. Indien de operator een andere test wil gebruiken (overeenkomstig de 
mogelijkheid uit de 4de optie), is het zijn verantwoordelijkheid om na te gaan of 
deze test door de overheid van Hong Kong aanvaard wordt en hiervan het bewijs 
aan de certificerende dierenarts te leveren. 
 
Punt 2.4.4.6: indien de 2de optie wordt toegepast, is het de verantwoordelijkheid 
van de operator om vooraf de toelating te verkrijgen van de overheid van Hong 
Kong en hiervan het bewijs te leveren aan de certificerende dierenarts. 
 
Punt 2.4.4.7: 

- 1ste optie: het gezondheidsstatuut van België betreffende het Hendra-virus 
moet worden nagegaan voor de laatste twee jaar op de website van het 
FAVV. 

 
Punt 2.4.4.8:  

- 1ste optie: het gezondheidsstatuut van België betreffende het Nipah-virus 
moet worden nagegaan voor de laatste twee jaar op de website van het 
FAVV. 

 
Punt 2.4.4.9: 

- 1ste optie: het gezondheidsstatuut betreffende hondsdolheid moet worden 
nagegaan van de verschillende landen waar het paard gedurende de 
laatste 60 dagen verbleef (volgens datgene wat in de punten 2.1.1 en 2.1.2 
ingevuld werd). Voor België nagaan op de site van het FAVV, voor de 
andere landen op de site van de OIE. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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/Countryinformation/Animalsituation
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- 2de optie: indien een van de landen waar het paard verbleef gedurende de 
laatste 60 dagen, geen vrije status heeft, moet de operator het bewijs 
aanleveren dat de bedrijven waar het dier verbleef (zie wat ingevuld is in 
punt 2.2.2) niet overeenkomen met de haarden van hondsdolheid die door 
de landen in kwestie genotificeerd werden. Voor de andere landen dan 
België kan dit worden nagegaan op de website van het OIE. 

 
Punt 2.4.4.10: 

- 1ste optie: het gezondheidsstatuut betreffende vesiculaire stomatitis moet 
worden nagegaan van de verschillende landen waar het paard gedurende 
de laatste 60 dagen verbleef (volgens datgene wat in de punten 2.1.1 en 
2.1.2 ingevuld werd). Voor België nagaan op de site van het FAVV, voor de 
andere landen op de site van de OIE. 

- 2de optie: indien een van de landen waar het paard verbleef in de laatste 
60 dagen, geen vrije status heeft, moet de operator het bewijs aanleveren 
dat de bedrijven waar het dier verbleef (zie wat ingevuld is in punt 2.2.2) 
zich niet bevinden in een straal van 50 km rond de haarden van vesiculaire 
stomatitis die door de landen in kwestie in de laatste 12 maanden 
genotificeerd werden. Voor de andere landen dan België kan dit worden 
nagegaan op de website van de OIE. 

 
Punt 2.4.4.11: 

- 1ste optie: het gezondheidsstatuut betreffende Oosterse en Westerse 
encefalomyelitis moet worden nagegaan van de verschillende landen 
waar het paard gedurende de laatste 60 dagen verbleef (volgens datgene 
wat in de punten 2.1.1 en 2.1.2 ingevuld werd). Voor België nagaan op de 
site van het FAVV, voor de andere landen op de site van de OIE. 

- 2de optie: op het paspoort controleren. 
- 3de optie: stemt overeen met het in quarantaine plaatsen. 

 
 
Punt 2.4.4.12:  

- 1ste optie: het gezondheidsstatuut betreffende Surra moet worden 
nagegaan van de verschillende landen waar het paard gedurende de 
laatste 60 dagen verbleef (volgens datgene wat in de punten 2.1.1 en 2.1.2 
ingevuld werd). Voor België nagaan op de site van het FAVV, voor de 
andere landen op de site van de OIE. 

- 2de optie: stemt overeen met het in quarantaine plaatsen. 
 
Punt 2.4.5: deze verklaring mag worden ondertekend ofwel op basis van het 
geslacht van het dier (ruin en hengst), ofwel op basis van een verklaring van een 
erkende dierenarts die bevestigt dat het paard niet drachtig is (merrie). 
 
Punt 2.4.6.1: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een 
verklaring van een erkende dierenarts die de dieren klinisch onderzocht heeft 
binnen de 24 uur voorafgaand aan hun vertrek, die opgesteld is op basis van 
model nr. 2 in punt VI. van deze instructie.  
Indien teken worden aangetroffen:  

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation
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- moet de erkende dierenarts alle paarden aanwezig in de inrichting (dus 
ook deze die niet bestemd zijn voor export naar Hong Kong) behandelen 
met een product dat doeltreffend is tegen teken en moet hij een nieuw 
onderzoek uitvoeren nadat deze behandeling toegediend werd. 

- moet de operator (of zijn agent) het nodige doen om de overheid van Hong 
Kong hierover te informeren en een exporttoelating te krijgen ondanks het 
aantreffen van teken, en moet hij aan de certificerende dierenarts hiervan 
het bewijs leveren (dit bewijs wordt bij het certificaat gevoegd). 

 
 
Verklaringen inzake tijdelijk verblijf 
 
Er moet een verklaring inzake tijdelijk verblijf aanwezig zijn voor elke 
verblijfplaats vermeld in punt 2.2.2 van het certificaat. De certificerende 
dierenarts viseert en stempelt deze verklaringen, en voegt ze toe aan het 
certificaat. 
Het paard mag niet uitgevoerd worden in afwezigheid van deze verklaringen 
(indien van toepassing). 
 
 
Attestatie van de verzender 
 
De certificerende dierenarts voegt het nummer van het exportcertificaat toe in 
het daarvoor bestemde vakje op de attestatie voorgelegd door de operator, zodat 
er een link wordt gemaakt tussen beide documenten. 
Het paard mag niet uitgevoerd worden in afwezigheid van deze correct ingevulde 
attestatie.  
 
 
Attestatie van de transporteur 
 
De certificerende dierenarts voegt het nummer van het exportcertificaat toe in 
het daarvoor bestemde vakje op de attestatie voorgelegd door de operator, zodat 
er een link wordt gemaakt tussen beide documenten. 
Het paard mag niet uitgevoerd worden in afwezigheid van deze correct ingevulde 
attestatie.  
 
 
 
VI. Model van verklaringen 
 
Model nr. 1: voorbeeldverklaring, af te leveren door de erkende dierenarts die het 
paard in België onder zijn toezicht heeft gedurende de laatste 60 dagen vóór de export 
ervan  
 

 
Ik ondergetekende................... (naam en voornaam vermelden), erkende dierenarts 
met ordenummer...................... (het ordenummer vermelden), verklaar hierbij: 
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- dat het paard.......................... (naam vermelden) geïdentificeerd onder het 
nummer...................... (chipnummer vermelden) zonder onderbreking van 
...................... tot................................ verbleef (verblijfdata in de inrichting 
vermelden) in de inrichting....................................... (naam vermelden), 
gelegen te ........................................................ (adres vermelden), waar het 
onder mijn toezicht geplaatst werd; 

 
- dat het paard niet getroffen is door een van volgende ziekten tijdens zijn 

verblijf in deze inrichting: anthrax, besmettelijke baarmoederontsteking, 
dourine, Oosterse equine encefalomyelitis, epizoötische lymfangitis, equiene 
ehrlichiose, equiene encefalose, herpesvirus (abortieve en neurologische 
vormen), infectieuze anemie bij paardachtigen, paardeninfluenza, 
piroplasmose bij paarden, equiene virusarteritis, kwade droes, infectie met 
het Hendra-virus, schurft, paardenpokken, Japanse encephalitis, infectie met 
het Nipah-virus, sarcoptes schurft, Saint Louis encephalitis, droes, surra, 
Venezolaanse paardenencephalomyelitis, vesiculaire stomatitis, Westerse 
paardenencefalomyelitis; 
 

- dat de inrichting in kwestie vrij gebleven is van dezelfde ziekten tijdens de 
hele duur van het verblijf. 
 

Datum: 
Handtekening en stempel: 
 

 
 
Model nr. 2: voorbeeldverklaring, af te leveren door de erkende dierenarts die het 
klinisch onderzoek (tekencontrole) heeft uitgevoerd gedurende de 24 uur voorafgaand 
aan het vertrek 
 

 
Ik ondergetekende................... (naam en voornaam vermelden), erkende dierenarts 
met ordenummer...................... (het ordenummer vermelden), verklaar hierbij het 
paard.......................... (naam vermelden) geïdentificeerd onder het 
nummer...................... (chipnummer vermelden) te hebben onderzocht. 
 

- Er werd geen teken aangetroffen gedurende dit klinisch onderzoek(1). 
- Er werd een teken aangetroffen, en het paard werd onderworpen aan een 

behandeling tegen tekens, alsook alle andere paarden aanwezig op het 
bedrijf(1). 

 
Datum: 
Handtekening en stempel: 
 
(1) Doorschrappen wat niet van toepassing is 
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VII. Bemerkingen 
 
Japanse encefalitis is endemisch in Hong Kong. Er wordt sterk aangeraden de 
paarden tegen deze ziekte te vaccineren vóór hun tijdelijke export. 
 
 
 
VIII. Nuttige links 
 
Website van de overheid van Hong Kong:  
http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_ihea/qua
_ie_ipab_ihea.html  

http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_ihea/qua_ie_ipab_ihea.html
http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_ihea/qua_ie_ipab_ihea.html

