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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Eendagskuikens 0105 Marokko 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.MA.08.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van 

eendagskuikens van België naar Marokko 
4 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Marokko 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Marokko is niet 
nodig voor de export van eendagskuikens. 
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punt 6.1.1: afhankelijk van de sanitaire toestand van België inzake aviaire 
influenza, moet een van de twee verklaringen (6.1.1 of 6.1.2) worden 
ondertekend en de andere geschrapt. 

- Punt 6.1.1: dit punt is van toepassing wanneer België vrij is van hoog 
pathogene aviaire influenza (HPAI) en laag pathogene aviaire influenza 
(LPAI). 

- Punt 6.1.2: dit punt is van toepassing wanneer België vrij is van HPAI 
maar niet van LPAI. Er moet dan tevens: 

o gecontroleerd worden dat de gevraagde analyses negatief zijn en 
de rapporten ervan als bijlage aan het certificaat toevoegen; 

o gecontroleerd worden dat de ouderdieren gehouden worden in 
bedrijven die niet gelegen zijn aan een 50 km radius zone die 
afgebakend is rond een LPAI-uitbraak. 

De sanitaire toestand van België inzake AI kan gecontroleerd worden op de 
website van het FAVV.  
De operator moet de nodige informatie inzake de tracabiliteit van de 
eendagskuikens voorleggen. 
 
Punt 6.2: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de nationale 
wetgeving. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punt 6.3: deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van België m.b.t. de ziekte van Newcastle (NCD) bij pluimvee. 
Deze kan geraadpleegd worden op de website van het FAVV.  

- Indien België vrij is van de ziekte van Newcastle (sinds minstens 6 
maanden) kan punt 6.3 ondertekend worden. 

- Indien België niet vrij is van NCD sinds minstens 6 maanden, dan moet 
er gecontroleerd worden of de bedrijven van oorsprong van de 
broedeieren niet gelegen zijn in een straal van 25 km rond de NCD-
haard(en).  

De operator moet de nodige info met betrekking tot de bedrijven van oorsprong 
voorleggen. 
 
Punt 6.4.1: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punt 6.4.2: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de nationale 
wetgeving. 
 
Punt 6.4.3: deze verklaring kan ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van de broeierij. 
 
Punt 6.5: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punt 6.6.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

- Voor de niet-meldingsplichtige ziekten moet de operator een verklaring 
van de bedrijfsdierenarts van de ouderdierenbedrijven voorleggen, die 
op basis van het model n°1 van punt V. van deze instructie opgemaakt is. 

- Voor de meldingsplichtige ziekten moet de operator de dierziektestatus 
van de ouderdierenbedrijven controleren. 

De operator moet de nodige informatie inzake de tracabiliteit van de 
eendagskuikens voorleggen. 
 
Punt 6.6.2.1: deze verklaring kan ondertekend worden na controle. Deze 
onderzoeken worden niet standaard uitgevoerd in het kader van de Salmonella 
monitoring en moeten specifiek worden uitgevoerd voor de export van 
eendagskuikens naar Marokko. Het bacteriologische onderzoek op de kuikens 
moet worden uitgevoerd, aangezien het serologische onderzoek op de 
ouderdieren niet kan worden uitgevoerd omwille van hun vaccinatie tegen S. 
enteritidis. De analyserapporten dienen als bijlage bij het certificaat gevoegd te 
worden, ze mogen niet ouder zijn dan 2 maanden en het resultaat dient negatief 
te zijn. 
 
Punt 6.6.2.2: deze verklaring kan ondertekend worden na controle. De 
analyserapporten dienen als bijlage bij het certificaat gevoegd te worden, ze 
mogen niet ouder zijn dan 2 maanden en het resultaat dient negatief te zijn. 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punt 6.6.2.3: deze verklaring kan ondertekend worden na controle. Dit 
onderzoek wordt niet standaard uitgevoerd in het kader van de Mycoplasma 
monitoring en is specifiek vereist voor de export van eendagskuikens naar 
Marokko. De analyserapporten dienen als bijlage bij het certificaat gevoegd te 
worden, ze mogen niet ouder zijn dan 2 maanden en het resultaat dient negatief 
te zijn. 
 
Punt 6.6.3.1: vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle is verplicht in België 
voor alle bedrijven met meer dan 100 stuks pluimvee.  

- Punt 6.6.3.1: deze verklaring zal bijgevolg geschrapt worden in de 
meeste gevallen. Indien blijkt dat deze verklaring wel van toepassing is, 
kan ze ondertekend worden op basis van controle van de 
analyseresultaten.  

- Punt 6.6.3.2: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de 
nationale wetgeving die vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle 
verplicht. 

 
Punt 6.7: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de nationale 
regelgeving voor wat betreft de Salmonella monitoring.  
Wat betreft aspergillose dient de operator een verklaring van de erkende 
dierenarts verantwoordelijk voor het opvolgen van de broeierij voor te leggen, 
die opgemaakt is op basis van model n°2 in punt V. van deze instructie.   
 
Punt 6.8: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de erkend dierenarts die verantwoordelijk is voor de opvolging van de 
broeierij, die de vaccinatie bevestigt en die de informatie gevraagd in punten 
6.8.1 t.e.m. 6.8.6 bevat. 
 
 
 
V. Voorbeeldverklaringen 
 
Model n°1: af te leveren door de bedrijfsdierenarts van de bedrijven van de 
ouderdieren 
 

 
Ik ondergetekende …………………………., erkende dierenarts werkzaam onder 
ordenummer ……………., verantwoordelijk voor de epidemiologische opvolging van 
het beslag BE-………………….., verklaar dat er geen geval van de volgende ziekten 
in het beslag werd vastgesteld gedurende de 3 laatste maanden: ziekte van 
Gumboro, ziekte van Marek, infectieuze bronchitis, infectieuze laryngotracheïtis, 
vogelpokken, chlamydiose, pasteurellose, aviaire encefalomyelitis, mycoplamose, 
colibacillose en vogelcholera. 
 
Datum: 
 
Handtekening:   
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Model n°2: af te leveren door de erkende dierenarts verantwoordelijk voor het 
opvolgen van de broeierij 
 

 
Ik ondergetekende, ………………….., erkende dierenarts werzaam onder 
ordenummer ………………………, verantwoordelijk voor de sanitaire opvolging van 
broeierij met erkenningsnummer………………………………., verklaar dat de broeierij 
vrij is van klinische tekens van aspergillose. 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 

 
 
 


