
DIEREN/SPERMA/EMBRYO'S/ 
BROEDEIEREN/EICELLEN 

IB.LB.01.02 Libanon 

Juni 2020 

 

  1/4 

 
I. Toepassingsveld 
 

Beschrijving van het 
product 

NC-code Land 

Slachtrunderen 0102 Libanon 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.LB.01.02 Veterinair gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 

runderen bestemd voor de slacht naar Libanon vanuit 
België 

5 p. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor de export naar Libanon 
 
Een specifieke erkenning bij de bevoegde Libanese overheid is niet nodig voor de 
uitvoer van slachtrunderen. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Schmallenbergvirus 
 
Libanon eist een additionele verklaring inzake het Schmallenbergvirus. Deze 
verklaring is beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
 
Blauwtong (BT) 
 
Libanon aanvaardt dat er wordt afgeweken van de eis betreffende BT die 
vermeld is in het certificaat: het land waaruit de dieren worden uitgevoerd moet 
niet vrij zijn van BT. 
 
Libanon eist daarentegen een additionele verklaring inzake het blauwtongvirus voor 
dieren die gevaccineerd werden tegen blauwtong (BT). Enkel de gevaccineerde 
dieren dienen te worden opgenomen in de verklaring aan de hand van hun 
identificatienummer. Indien de dieren niet gevaccineerd werden tegen BT, is er geen 
additionele verklaring nodig. Deze verklaring is beschikbaar op de website van het 
FAVV. 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/libanon/slachtrunderen/
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Intracommunautair transport 
 
Indien het transport van de runderen tot aan de haven van inladen doorvoer via 
andere EU-lidstaten voorziet, moeten de runden vergezeld zijn van een 
intracommunautair certificaat, naast het exportcertificaat. Dit intracommunautair 
certificaat dekt de reis tot aan de grens van de Europese Unie. De landen van 
doorvoer moeten duidelijk vermeld zijn in vak 1.27 van het intracommunautair 
certificaat. 
Het is voldoende om de garanties voor slachtrunderen van het 
intracommunautair certificaat te certificeren, ongeacht de zoötechnische 
doeleind van de uitgevoerde runderen (zie Beslissing 93/444). 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden  
 
Exportcertificaat 
 
Punt 9.1.1: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 9.1.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de sanitaire 
status van België. 
 
Punten 9.1.3 tot en met 9.1.5: deze verklaringen mogen worden ondertekend op 
basis van de Europese regelgeving. 
 
Punt 9.1.6: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de sanitaire 
status van België (website FAVV). Indien België niet vrij is van BT dan dienen de 
woorden “The country of origin is free of bluetongue and” / “Le pays de provenance 
est indemne de fièvre catarrhale ovine et” / “Het land van herkomst is vrij van 
blauwtong en ” in het punt 9.1.6 te worden geschrapt. Dit wordt getekend en 
afgestempeld door de certificerende agent.  
 
Punt 9.1.7: deze verklaring mag ondertekend worden na controle van de sanitaire 
status van België. 
 
Punt 9.1.8: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 9.1.9: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving, voor alle lidstaten waar de uitgevoerde runderen mogelijks hebben 
verbleven. 
 
Punt 9.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de sanitaire 
status van het bedrijf van herkomst. Het bedrijf van herkomst is het laatste bedrijf 
waar het rund heeft verbleven voor export. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/
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Punt 9.2.2: in Sanitel / het paspoort / de diergeneeskundige gezondheidsverklaring / 
het intracommunautair certificaat controleren indien de uitgevoerde dieren al dan niet 
gevaccineerd werden tegen BT. 

- Indien de te exporteren dieren gevaccineerd werden tegen blauwtong, moet 
de additionele verklaring aangaande BT aan het certificaat worden 
toegevoegd.  

- Indien de dieren niet gevaccineerd werden tegen BT, moet de additionele 
verklaring niet worden toegevoegd. 

- Indien de zending een mix is van gevaccineerde en niet-gevaccineerde 
dieren, dan moet de additionele verklaring enkel voor de gevaccineerde dieren 
worden afgeleverd. 

 
Punt 9.3.1: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 9.3.2: De runderen die vanuit België naar Libanon worden uitgevoerd mogen 
afkomstig zijn van alle Europese lidstaten met uitzondering van het Verenigd 
Koninkrijk. De sanitaire status van de andere lidstaten moet ook gecontroleerd 
worden voor wat betreft de ziekten die in punt 9.1 vermeld zijn, indien het 
geëxporteerde lot runderen afkomstig van andere lidstaten bevat. 
 
Punten 9.3.3 tot en met 10: deze verklaringen mogen worden ondertekend na 
controle. Voor wat betreft de punten 9.3.4 en 10 kan de certificerende agent zich 
baseren op een verklaring afgeleverd door de operator. 
 
 
Intracommunautair certificaat 
 
Indien een intracommunautair certificaat moet worden afgeleverd, dan moet er 
gecontroleerd worden dat de dieren voldoen aan de eisen voor het afleveren van dit 
certificaat. 
 
Alle landen van doorvoer moeten duidelijk gespecificeerd worden in vak I.27 van het 
intracommunautaire certificaat. 
 
 
Additionele verklaring voor SBV 
 
De certificerende agent controleert dat de operator over een verklaring beschikt van 
de bedrijfsdierenarts aangaande de beslagen waarvan de te exporteren runderen 
afkomstig zijn, die de volgende informatie vermeldt: 
 

 
Ik ondergetekende, bedrijfsdierenarts voor het beslag BE-………………………. 
(beslag-nr. invullen), verklaar dat: 
 

- er geen teken van het Schmallenbergvirus (SBV) aanwezig was in deze 
beslagen bij het verlaten van de runderen met de volgende identificatie: 
(identificatie van de betrokken runderen invullen)  
…………….………………………………… 
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…………………………………………………………………………………….. 
 
Datum: 
 
Ondertekening van de bedrijfsdierenarts: 
 

 
Er moet enkel met het laatste beslag van verblijf van de te exporteren runderen 
rekening gehouden worden. 
 
 
Additionele verklaring voor BT 
 
De certificerende agent vult de additionele verklaring in op basis van de informatie 
opgenomen in Sanitel / het paspoort / de diergeneeskundige gezondheidsverklaring / 
het intracommunautair certificaat. Libanon wil het vaccinatiestatuut van de 
geïmporteerde runderen kennen in het kader van hun epidemiologisch 
toezichtsprogramma (BTV).  
De certificerende agent mag een gevaccineerd dier beschouwen als geïmmuniseerd. 
Enkel de gevaccineerde dieren moeten opgenomen worden in de additionele 
verklaring. 


