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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Paarden 0101 Mexico 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.MX.01.04 Veterinair certificaat voor de uitvoer van paarden van 

België naar Mexico 
5 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Mexico 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Mexico is niet nodig voor 
de export van paarden. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Quarantaine voorafgaand aan de export 
 
Het toepassen van een quarantaineperiode hangt af van de leeftijd van het paard en 
van de aard van het paard. 
 
Alle paarden van 4 jaar of jonger en de paarden ouder dan 4 jaar die geen 
topsportpaarden zijn, moeten de 3 weken voorafgaand aan het inladen geïsoleerd zijn 
geweest. 
 
Er moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden voor wat betreft de 
quarantaine: 

- De quarantaineruimte moet op voorhand goedgekeurd zijn door de LCE. 
- Elke quarantaine van paarden moet op voorhand schriftelijk gemeld worden aan 

de LCE. 
 
Deze goedkeuring en melding moeten tijdig bij de LCE worden aangevraagd/gemeld, 
met het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag beschikbaar op de website van het FAVV 
(onder “Algemene instructie”).  
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/#QUIS
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De quarantaineruimte moet voldoen aan de algemene eisen die vermeld zijn in de 
instructiebundel inzake quarantaine / isolatie, die gepubliceerd is op de website van 
het FAVV (zie hierboven vermelde link). 
 
Elke quarantaine kan tijdens de quarantaineperiode worden onderworpen aan een 
controle door de LCE, om na te gaan of er aan de quarantainevoorwaarden wordt 
voldaan. 
 
Paarden ouder dan 4 jaar die topsportpaarden zijn, worden niet aan een 
quarantaineperiode onderworpen. Onder topsportpaard verstaat men een paard dat 
regelmatig deelneemt aan nationale en internationale competities. Bewijs hiervan moet 
door de eigenaar van het paard voorgelegd worden. 
 
Topsportpaarden ouder dan 4 jaar moeten echter de drie weken voorafgaand aan de 
export ononderbroken in België hebben verbleven, onder het toezicht van een erkende 
dierenarts. De betrokken dierenarts moet een verklaring afleveren die dit bevestigt (zie 
model van verklaring n°1 aan het einde van deze instructie).  
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punt 6.1: deze verklaring mag worden getekend na controle van de dierziektestatus 
voor België. De Japanse encefalitis is niet als zodanig vermeld in de lijst van de 
aangifteplichtige ziekten, maar maakt deel uit van het complex van equine 
encefalitiden, die wel aangifteplichtig zijn. 
 
Punt 6.2.3: deze verklaring moet enkel worden toegepast op de 60 dagen voor 
verzending. Deze verklaring mag worden getekend indien u beschikt over een 
verklaring van de eigenaar met de lijst van bedrijven waar het paard tijdens de laatste 
60 dagen verbleven heeft en over een verklaring van de bedrijfsdierenarts van elk 
bedrijf vermeld op deze lijst. 
 
Punt 6.3: de optie die niet van toepassing is moet geschrapt worden. 

• Indien de eerste optie van toepassing is, moet de certificerende agent nagaan 
of de isolatie werd uitgevoerd volgens de regels vermeld in deze instructie. 

• Indien de tweede optie van toepassing is, mag de certificerende agent de 
verklaring ondertekenen op basis van de verklaring van de erkende dierenarts. 

 
Punt 6.4.2: deze verklaring mag worden getekend na controle van het paspoort van 
het paard. 
 
Punt 6.4.3: deze verklaring mag worden getekend na controle van de resultaten 
verkregen uit de gevraagde testen. 
 
Punt 6.5: deze verklaring mag worden getekend want optie 6.5.1 is van toepassing in 
België. 
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Punten 6.6.1 en 6.6.2: deze verklaringen mogen worden getekend op basis van een 
verklaring op ere van de verzender. 
 
Punt 6.6.3: deze verklaring mag worden getekend na controle. 
 
 
 

VI. Verklaringmodellen 
 

Model 1 – Verklaring voor topsportpaarden  
 
Deze verklaring moet worden afgeleverd in geval van topsportpaarden die niet aan 
een quarantaineperiode onderworpen moeten zijn. 
 

 
Ik ondergetekende, …………….. (naam en voornaam vermelden), erkende 
dierenarts met ordenummer …………. (ordenummer vermelden), verklaar dat het 
(de) paard(en)  
• …………………….(naam en identificatie van het paard vermelden),  
• …………………….(naam en identificatie van het paard vermelden),  
• ……  
 
onder mijn toezicht heeft (hebben) gestaan gedurende de laatste 3 weken en dat het 
(zij) tijdens deze periode niet blootgesteld werd(en) aan besmettelijke infectieuze 
ziekten of symptomen daarvan heeft (hebben) vertoond.  
 
Gedaan te: …………………..  
Op: …………………………..  
 
Stempel en handtekening van de officiële dierenarts: 
 

 


