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I. Toepassingsgebied  
 

Productomschrijving GN-code Land 

Broedeieren 
Eendagskuikens 

0407 
0105 

Israël 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 

Code FAVV Titel van het certificaat  

   

EX.VTL.IL.03.03 Veterinair certificaat voor de uitvoer van 

eendagskuikens/ eendagswatervogels/ 

eendagskalkoenen en broedeieren naar Israël 

4 p. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Israël 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Israël is niet nodig voor de 
export van broedeieren en eendagskuikens / eendagswatervogels / eendags-
kalkoenen. 
 
De operator moet wel over een invoervergunning beschikken. 
 
Inlichtingen over de procedure voor de uitvoer van levende dieren, sperma, 
embryo’s, broedeieren en eicellen naar Israël kan u bekomen op de website 
http://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Veterinary_Services/Import - Export  
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Oorsprong van de broedeieren 
 
De uitgevoerde broedeieren of de broedeieren waaruit de uitgevoerde eendags-
kuikens / -watervogels / -kalkoenen uitgekipt zijn, dienen in België gelegd te 
zijn. 
 
 
 

http://www.moag.gov.il/en/Ministrys%20Units/Veterinary_Services/Import%20-%20Export
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V. Certificeringsvoorwaarden 
 

Het certificaat kan enkel gebruikt worden hetzij voor eendagskuikens, hetzij voor 
broedeieren. Gecombineerde zendingen dienen bijgevolg te worden begeleid door 
twee certificaten waarin één van beide categorieën wordt geschrapt. 
 
Punt 7.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten. Deze kan worden 
gecontroleerd op de website van het FAVV. 
 
Punt 7.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor NCD. Deze kan worden gecontroleerd op de website 
van het FAVV. 

- Indien België sinds meer dan een jaar vrij is van NCD in pluimvee, dan mag 
de verklaring worden ondertekend zonder bijkomende informatie. 

- Indien België niet sinds meer dan een jaar vrij is van NCD in pluimvee, dan 
moet er gecontroleerd worden dat de broeierij en de vermeerderingsbedrijven 
die de broedeieren (en dus de eendagskuikens) hebben geleverd, niet 
gelegen zijn in een straal van 10 km rond de NCD-haard(en) die zich in het 
laatste jaar heeft (hebben) voorgedaan. De operator moet de traceerbaarheid 
van de broedeieren voorleggen. 

 
Punt 7.3: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de resultaten van 
de Salmonella monitoring. De operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
Punt 7.4: dit punt is enkel van toepassing voor broedeieren / eendagskuikens van 
ganzen en eenden, en mag geschrapt worden wanneer de zending andere soorten 
betreft. Deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring van de 
bedrijfsdierenarts van de vermeerderingsbedrijven, opgesteld overeenkomstig het 
model in punt VI. van deze instructie.  
 
Punt 7.5: zie punt 7.3. 
 
Punt 7.6: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Voor wat betreft de afwezigheid van tekenen van de infectieuze ziekten, op 
basis van een verklaring van de bedrijfsdierenarts van de 
vermeerderingsbedrijven, opgesteld overeenkomstig het model in punt VI. 
van deze instructie. 

- Voor wat betreft de salmonella analyses (zoals besproken in punt 7.5) en in 
geval van positieve resultaten zal de operator de LCE op de hoogte brengen 
zodat de Israëlische overheid op de hoogte gebracht kan worden.  

 
Punt 7.7: in België zijn geen labo’s die Elisa testen uitvoeren voor de diagnose van 
reticuloendotheliose. De stalen dienen bijgevolg overgemaakt te worden aan het labo 
van de Gezondheidsdienst voor dieren (GD) Arnsbergstraat 7, Postbus 9, 7400 AA 
Deventer in Nederland. http://www.gd-dieren.nl 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.gd-dieren.nl/
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Het certificaat kan worden afgegeven op grond van negatieve laboratoriumuitslagen 
van de GD, die ter beschikking moeten worden gesteld door de operator. 
 
Punt 7.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator moet de 
nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
Punt 7.9: naargelang de soort dient er gekozen te worden tussen punt 7.9.1. en 
7.9.2. De verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
monitoringsresultaten. 
 
Punt 7.10: de eieren zijn afkomstig van Belgische ouderdieren. Men mag 
certificeren op basis van het controleplan en het erkenningsnummer van het 
vermeerderingsbedrijf dat onder bedrijfsbegeleiding staat. De jaarlijkse 
controle vereist een verificatie van het geneesmiddelenregister. 
 
Punt 7.11: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
 
 
VI. Modelverklaring 
 
Verklaring die afgeleverd moet worden door de bedrijfsdierenarts van de 
vermeerderingsbeslagen die de broedeieren hebben gelegd 
 

 
Ik ondergetekende, …………………….., bedrijfsdierenarts van het vermeerderings-
beslag nr. ………………….., certificeer bij deze dat het vermeerderingspluimvee die 
de broedeieren van lot …………………….. hebben gelegd, aan het volgende 
voldoen: 
 

- het is gedurende de laatste 12 maanden vrij gebleven van tekenen van 
besmettelijke ziekten en in het bijzonder van aviaire chlamydiose (ornithose), 
tuberculose, reticuloendotheliose en  lymphoide leucose (LLV) (1) inclusief 
subgroep J; 

- (2) het vrij is van eendenvirushepatitis en 
o (3) tegen deze ziekte gevaccineerd werd op ………………. 
o (3) niet tegen deze ziekte gevaccineerd werd; 

- (4) het vrij is van eendenpest en 
o (3) tegen deze ziekte gevaccineerd werd op ………………. 
o (3) niet tegen deze ziekte gevaccineerd werd; 

- (5) het vrij is van virale ganzenhepatitis en 
o (3) tegen deze ziekte gevaccineerd werd op ………………. 
o (3) niet tegen deze ziekte gevaccineerd werd. 

 
Datum: 
Handtekening en stempel: 
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(1) enkel van toepassing voor kippen, zware fokdieren 
(2) te verklaren enkel in geval van eenden  
(3) de niet van toepassing zijnde optie schrappen 
(4) te verklaren enkel in geval van eenden en ganzen 
(5) te verklaren enkel in geval van ganzen en Barbarijse eenden 

 

 
 


