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I. Toepassingsgebied  
 

Productbeschrijving GN-code Land 

Siervogels 0106  Sri Lanka 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
FAVV-code  Titel van het certificaat   
   

EX.VTL.LK.01.01  Veterinair certificaat voor de uitvoer van 
siervogels naar Sri Lanka 

3 blz  

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor de uitvoer naar Sri Lanka 
 
Een specifieke erkenning voor de uitvoer van siervogels wordt niet 
vereist door de bevoegde autoriteiten van Sri Lanka.  
 
 
Importprocedure 
 
Minstens 7 dagen voor uitvoer van het lot vogels, moeten de route, 
vervoermiddel en post van binnenkomst in Sri Lanka gemeld worden 
aan de bevoegde autoriteiten (Animal Quarantaine Station, Colombo). 
 
Dit is de verantwoordelijkheid van de operator, het FAVV komt hierin 
niet tussen. 
 
De procedure voor de uitvoer van levende dieren, dierlijke producten en 
bijproducten (met uitzondering van pluimvee) naar Sri Lanka vindt men 
op volgende website:  
http://www.daph.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=24&Itemid=126&lang=en#.  
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
Vogels die bestemd zijn voor export moeten gedurende een periode van 
minstens 30 dagen in quarantaine gehouden worden voorafgaand aan 
hun uitvoer.  
 

http://www.daph.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=126&lang=en
http://www.daph.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=126&lang=en
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Met betrekking tot de quarantaine moet aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: 

− de quarantaineruimte moet vooraf worden goedgekeurd door de 
LCE, 

− elke quarantaine van vogels moet vooraf schriftelijk gemeld 
worden aan de LCE. 

 
Deze melding en goedkeuring moet tijdig naar de LCE verstuurd 
worden. Voor de van toepassing zijnde modaliteiten, zie 
instructiebundel IB.AA.QU-IS inzake quarantaine en isolatie, die 
gepubliceerd is op de website van het FAVV (onder het hoofdstuk 
“Algemene instructie”). 
 
De quarantaineruimte moet voldoen aan de algemene voorwaarden die 
vermeld worden in bovenvermelde instructiebundel. 
 
De quarantaine loopt vanaf de goedkeuring van de melding van de 
quarantaine door de LCE. 
 
Elke quarantaine van vogels kan op elk moment gedurende de 
quarantaineperiode aan een steekproefsgewijs controle van de LCE 
worden onderworpen, die bedoeld is om te controleren dat de 
quarantainevoorwaarden wel degelijk worden gevolgd. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punt 2.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België inzake aviaire influenza (HPAI en LPAI). De 
controle kan worden uitgevoerd op de website van het FAVV. 

- Indien België vrij is, kan het punt ondertekend worden. 
- Indien België niet vrij is, moet men zich ervan vergewissen dat de 

plaats waaruit de vogels uitgevoerd worden (inrichting van 
quarantaine) niet gevestigd is in een zone afgebakend omwille 
van een HPAI of LPAI uitbraak. 

 
Punt 2.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De 
operator moet het bewijs van de vereiste registratie van de bedrijven of 
inrichtingen waarvan de vogels afkomstig zijn aan de certificerende 
agent voorleggen.  
 
Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een 
verklaring van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de 
quarantaine. Zie voorbeeldverklaring nr. 1 in punt VI. van deze instructie.  
 
Punt 2.4: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punt 2.5: deze verklaring mag ondertekend worden na controle, voor 
zover er aan de voorwaarden beschreven onder punt IV. van deze 
instructie worden voldaan.  
 
Punt 2.6: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de 
resultaten van de analyse. Deze worden door de operator ter 
beschikking gesteld van de certificerende agent. 
 
Punt 2.7: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van een 
verklaring van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de 
quarantaine. Zie voorbeeldverklaring nr. 1 in punt VI. van deze instructie. 
 
Punt 2.8: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van een 
verklaring van een erkende dierenarts. Zie voorbeeldverklaring nr. 2 in 
punt VI. van deze instructie. 
 
Punt 2.9: deze verklaring mag ondertekend worden na controle. 
 
Punt 2.10: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De 
operator moet een verklaring met betrekking tot de geplande desinfectie 
aan zijn LCE hebben voorgelegd, zodat het FAVV steekproefsgewijs kan 
controleren op de aangegeven datum en tijdstip of de verbintenissen 
worden nageleefd.  

- de verklaring moet worden opgesteld op basis van 
voorbeeldverklaring nr. 3 in punt VI. van deze instructie. 

- De verklaring moet op voorhand worden verstuurd aan de LCE. 
Contacteer de LCE om de termijnen te kennen. 

- De lijst van biocides die toegelaten zijn in België is beschikbaar 
op de website van de FOD Volksgezondheid. 

 
Punt 2.11: deze verklaring mag worden ondertekend na controle indien 
voldaan is aan de Europese regelgeving. 
 
 
 
VI. Voorbeeldverklaringen 
 
Om geldig te zijn, moeten de verklaringen gedateerd, ondertekend en 
gestempeld zijn. 
 
Voorbeeldverklaring nr. 1 (af te leveren door de erkende dierenarts die 
toezicht houdt op de quarantaine) 
 

 
Ik ondergetekende, …………………… (naam), erkende dierenarts werkende 
onder ordenummer…………… (ordenummer), die toezicht houdt op de 
quarantaine van de vogels geïdentificeerd met volgende ring- / chipummers 
…………….………………………………….. (identificatienummers) in de 
inrichting ……………… (naam + registratie- / toelating- / erkenningsnr.) 
gevestigd te ……………………….. (adres), verklaar hierbij dat: 

https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag
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- er zich geen gevallen van aviaire leukose, aviaire papovavirus, 

chlamydiose, de ziekte van Pacheco, vogelcholera, aviaire 
encefalomyelitis, aviaire pokkenvirusinfectie, Newcastle disease, 
psittacose en salmonellose hebben voorgedaan in deze inrichting 
gedurende de laatste 6 maanden, 

 
- de vogels 7 dagen voorafgaand aan hun geplande uitvoer werden 

behandeld met een breedspectrum antiparasitair geneesmiddel. 
 

 
 
Voorbeeldverklaring nr. 2 (af te leveren door een erkende dierenarts) 
 

 
Ik ondergetekende, …………………… (naam), erkende dierenarts werkende 
onder ordenummer…………… (ordenummer), verklaar hierbij dat de 
volgende vaccinaties werden uitgevoerd: 
 

Identificatie van de 
vogels 

Ziekte waartegen er 
gevaccineerd werd 

Type vaccin (levend, 
verzwakt, enz.) 

Datum van 
vaccinatie 

    

    

    
 

 
 
Voorbeeldverklaring nr. 3 (af te leveren door de operator die de vogels 
uitvoert) 
 

 
Ik ondergetekende, …………………… (naam invullen), operator 
verantwoordelijk voor het verzenden van de vogels geïdentificeerd met 
volgende ring- / chipnummers …………….………………………………….. 
(identificatienummers invullen) naar Sri Lanka, verklaar hierbij dat de kooien 
waarmee de vogels uitgevoerd zullen worden, op ………………… (datum en 
tijdstip invullen) gereinigd en gedesinfecteerd zullen worden. 
 

 


