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I. Toepassingsgebied  
 

Productomschrijving GN-code Land 

Paarden 0101 Israël 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 

Code FAVV: Titel van het certificaat:  

   

EX.VTL.IL.04.01 Veterinair certificaat dat een paard moet vergezellen 

bij de uitvoer van België 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 paarden. 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden 
 

Punt 3.1: het elektronische identificatienummer van het paard dient op het 

certificaat vermeld te worden, na de naam. 

 

Punt 6.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 

dierziektestatus van België gedurende de laatste 12 maanden voor de vermelde 

ziekten. De controle kan worden uitgevoerd op de website van het FAVV. 

 

Punt 6.2: de operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen voor wat 

betreft de plaatsen van verblijf van het paard gedurende de laatste 60 dagen 

voorafgaand aan de uitvoer. Indien het paard in de 60 dagen voorafgaand aan de 

uitvoer ook in (een) ander(e) land(en) heeft verbleven, dient een verklaring te worden 

voorgelegd waarin de bevoegde overheid van dit land de voorwaarden garandeert 

die opgenomen zijn in dit certificaat. 

 

Punt 6.3: deze verklaring mag wordt ondertekend op basis van een verklaring 

van de erkende dierenarts die het paard onder zijn toezicht had op het laatste 

bedrijf van verblijf voorafgaand aan de uitvoer. 

 

http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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Punten 6.4 en 6.5: deze verklaring mag worden ondertekend  

• voor de periodes van verblijf in België gedurende de laatste 60 dagen 
voorafgaand aan de uitvoer : 

➢ voor de meldingsplichtige ziekten, na controle van de 
dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten, op de 
website van het FAVV, 

➢ voor de ziekten die niet aangifteplichtig zijn, op basis van een 
verklaring van de erkende dierenarts die het paard onder zijn 
toezicht heeft gehad in de verschillende plaatsen van verblijf 
gedurende de 60 dagen voorafgaand aan de uitvoer ; 

• voor de periodes van verblijf in andere landen gedurende de laatste 60 
dagen voorafgaand aan de uitvoer, op basis van de verklaring van de 
bevoegde overheid waarvan sprake is in punt 6.2. 

 

Punt 6.6: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van het deel 

van het paspoort gewijd aan de vaccinaties. 

 

Punten 6.7. tot en met 6.13: deze verklaringen mogen worden ondertekend na 
controle van de resultaten op de gevraagde diagnosetesten, en na controle dat 
de modaliteiten wel degelijk gerespecteerd werden (namelijk van toepassing 
voor punt 6.13). De analyses moeten worden uitgevoerd in een laboratorium 
erkend door het FAVV voor de betrokken testen. 
 

Punt 6.14: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een 
verklaring van de operator.  

 
Punt 6.15: de certificatie moet binnen de 24 uur van het effectieve vertrek van 
het paard plaatsvinden. 

 

http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/

