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I. Toepassingsgebied  
 

Productomschrijving GN-code Land 

Vogels 0106 Israël 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 

Code FAVV: Titel van het certificaat:  

   

EX.VTL.IL.01.04 Veterinair certificaat voor de export van papegaaien, 

papegaaiachtigen en zangvogels naar Israël 

3 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 papegaaien, papegaaiachtigen en zangvogels. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Verblijf in het land van export 
 
De vogels moeten minstens 30 dagen in België hebben verbleven voorafgaand aan 
hun uitvoer. De operator moet dit kunnen bewijzen (bijvoorbeeld aan de hand van een 
verklaring van een erkende dierenarts die de vogels onder zijn toezicht heeft gehad 
gedurende deze periode) (zie modelverklaring nr. 1 in punt VI. van deze instructie). 
 
 
Identificatie van de vogels 
 
Vogels uitgevoerd naar Israël moeten geïdentificeerd zijn en mogen 
geïdentificeerd zijn door middel van een pootring of microchip.  
 
Indien de vogels geïdentificeerd zijn met een microchip is er geen specifieke eis 
van toepassing. 
 
Indien de vogels een pootring dragen eisen de Israëlische autoriteiten dat de 
ISO-code die op de pootringen van de vogels vermeld staat, de code is van het 
land waar de vogels uitgekipt zijn, en is het volgende van toepassing.  
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A. Vogels uitgekipt in België 
 
Indien de vogels bij het uitkippen in België een pootring krijgen, dient deze de 
Belgische ISO-code te vermelden.  
 
Het is aan de operator om voldoende bewijzen aan te leveren met betrekking tot 
het land van uitkippen. Hiervoor kan de operator beroep doen op de combinatie 
van het register van de kweker (adres, uitkipdata, beschrijving vogelsoort, 
pootringnummer, CITES-nummer) en de factuur van de aangevraagde 
pootringen, of een verklaring van een erkende dierenarts die instaat voor de 
sanitaire opvolging van het bedrijf van de kweker (zie modelverklaring 2 in punt 
VI. van deze instructie).  
 

B. Vogels uitgekipt in een andere lidstaat 
 
Indien de vogels uitgekipt zijn in een andere lidstaat en een pootring dragen, dan 
moet de operator kunnen aantonen dat de ISO-code op de pootring 
overeenstemt met het land van uitkippen aan de hand van  

- een precertificaat (zie punt VII. van deze instructie), OF 
- een verklaring van een in België erkende dierenarts (zie modelverklaring 

n°2 in punt VI. van deze instructie) als deze vogels via een andere 
Belgische operator bij de exporterende operator terechtkwamen. 

 
Het bovenstaande is geldig indien de vogels een pootring dragen als 
identificatiemiddel. Er zijn geen soortgelijke eisen geformuleerd wanneer de 
identificatie van de vogels gebeurt door middel van een microchip. 
 
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
De vogels moeten 21 dagen voorafgaand aan hun uitvoer in isolatie doorbrengen. 
 
De isolatieruimte moet aan de volgende voorwaarden voldoen. 

• De isolatieruimte moet op voorhand worden goedgekeurd door de LCE. 
• Elke isolatie van vogels dient voorafgaand aan de LCE schriftelijk gemeld te 

worden. 
 
Deze goedkeuring / melding moet tijdig aan de LCE worden gevraagd / verstuurd, aan 
de hand van het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag gepubliceerd op de website van 
het FAVV (onder “Algemene instructie”.) 
 

De isolatieruimte moet voldoen aan de algemene voorwaarden vermeld in de instructie 
inzake quarantaine/isolatie, gepubliceerd op de website van het FAVV (zie link 
hierboven). 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/
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V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punten 1.9 en 1.11: de plaats van vertrek vermelden, m.a.w. de plaats waar de vogels 
in quarantaine hebben verbleven. 
 
Punt 1.24: indien er niet genoeg plaats aanwezig is, moet de info in een bijlage aan 
het certificaat opgenomen worden. 
 
Punt 4.1: de operator moet kunnen bewijzen dat de vogels in België geboren en 
gekweekt zijn, of dat ze al minstens 30 dagen in België verblijven. Het overbodige punt 
schrappen op basis van de bewijsstukken voorgelegd door de operator. 
 
Punt 4.2: dit punt is van toepassing indien punt 4.1.2 werd aangevinkt. De operator 
moet de informatie inzake het land van herkomst geven, en de certificerende agent 
moet de dierziektestatus van dit land inzake aviaire influenza (hoog en laag 
pathogeen) en de ziekte van Newcastle (bij pluimvee) controleren op de website van 
de OIE.  
 
Punt 4.3: dit punt kan worden ondertekend na controle. 
 
Punt 4.4: dit punt kan worden ondertekend na controle, en op voorwaarde dat er 
voldaan is aan de quarantainevoorwaarden (zie hierboven onder punt IV. Specifieke 
voorwaarden). 
 
Punt 4.5: dit punt kan worden ondertekend  

- voor zover België vrij is van AI en NCD (zie website FAVV), EN 
- indien de quarantaineruimte minder dan 10 km van de grens gelegen is,  

o voor zover het buurland vrij is van AI en NCD (zie website OIE), OF 
o na controle blijkt dat de uitbraken in het buurland niet gelegen zijn in een 

straal van 10 km van de quarantaineruimte indien het buurland niet vrij 
is van AI en/of NCD. 

 
Punt 4.6: dit punt kan worden ondertekend na controle. De optie die weerhouden wordt 
hangt af van de dierziektestatus van België inzake AI en NCD. Indien optie 4.6.2 van 
toepassing is, moet de certificerende agent zich bij het Hoofdbestuur ervan 
vergewissen dat Israël de door België afgebakende zones aanvaard heeft. 
 
Punt 4.7: dit punt heeft betrekking op de laatste plaats van verblijf, m.a.w. de plaats 
waar de quarantaine plaats vond. Dit kan worden ondertekend op basis van een 
verklaring van de erkende dierenarts die instaat voor opvolging van het bedrijf waar de 
quarantaine doorgaat. 
 
Punt 4.8: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de EU-regelgeving 
die vaccinatie tegen AI verbiedt. 
 
Punt 4.9: dit punt kan worden ondertekend na controle. De operator moet de nodige 
bewijsstukken voorleggen. 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome
http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome
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Punt 4.10: dit punt kan worden ondertekend na controle. Onder epidemiologische 
eenheid worden alle vogels verstaan die in eenzelfde quarantaineruimte in quarantaine 
zitten. 
 
Punt 4.11: dit punt kan worden ondertekend na het uitvoeren van een gunstig klinisch 
onderzoek door de certificerende agent. 
 
Punt 4.12: dit punt kan worden ondertekend voor zover er voldaan is aan de EU-
verplichtingen inzake dierenwelzijn en transport. 
 
 
 
VI Modelverklaringen  

Modelverklaring nr. 1: af te leveren door de erkende dierenarts die de vogels onder 

zijn toezicht heeft gehad gedurende de laatste 30 dagen 

 

Ik, ondergetekende dierenarts,……………………., met ordenummer …………….., 

verklaar hierbij dat de vogels met onderstaande identificatienummers sinds 

minstens 30 dagen in België verblijven.  

 

Identificatienummers:  

 

Datum: 

Handtekening en stempel:  

 

 

 

Modelverklaring nr. 2: af te leveren door een erkende dierenarts 

 

Ik, ondergetekende dierenarts,……………………., met ordenummer …………….., 

verklaar hierbij dat de vogels met onderstaande identificatienummers uitgekipt 

zijn in het land overeenkomstig de ISO-code op de pootring. 

 

Identificatienummers + land van uitkippen: 

 

Datum: 

Handtekening +stempel:  
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VII. Pre-certificatie 

De modaliteiten omschreven in de instructie betreffende pre-certificering / pre-

attestatie zijn van toepassing (zie website FAVV, onder het tabblad “Algemene 

documenten voor de export naar derde landen”).  

 

Om te kunnen worden gebruikt in het kader van exportcertificering naar Israël, 

moet het pre-certificaat afgeleverd door een andere lidstaat minstens de 

volgende verklaring bevatten: 

 

 

The birds with following identification numbers hatched in the country 

identified with the country-ISO-code1 on their leg ring. 

 

 
(1) The country ISO-code is required on the leg ring for export to Israel. 

 

 

Bird identification number country of hatching 

  

  

  

 

http://www.favv-afsca.be/professionelen/export/

