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Diergeneeskundig gezondheidscertificaat  

voor de export van vogels (andere dan pluimvee en watervogels) ouder dan 3 dagen  

naar Taiwan 

(Van toepassing voor 6 of meer vogels, met inbegrip van duiven, papegaaien, 

arenden en andere vogels, enz.)  
 

Deel I: Gegevens betreffende de zending  

1.1 Exporteur: 

Adres: 

1.2 Importeur: 

Adres: 

1.3 Land van uitvoer: 

Plaats van herkomst (provincie, district, enz.): 

Inrichting van verblijf van de dieren:      

Adres: 

 

1.4 Omschrijving van de dieren:  

Totale hoeveelheid:             
 

Identificatienummer  

(pootring of andere 

identificatiemerktekens):  

Wetenschappelijke 

benaming:  

Identificatienummer  

(pootring of andere 

identificatiemerktekens): 

Wetenschappelijke 

benaming: 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

1.5 Plaats van verzending:                              

Grenspost bij uitvoer:                              

 Vervoermiddel: □ Vliegtuig  □ Schip  
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Deel II: Dierengezondheidsinformatie  

2.1                       (het land of de zone van uitvoer) is vrij van hoog pathogene aviaire influenza.  

2.2 De dieren werden gehouden, gedurende □ drie maanden vóór de uitvoer ervan of □ sedert het 

uitbroeden, in een inrichting die regelmatig gecontroleerd wordt door dierenartsen die eveneens 

verantwoordelijk zijn voor de diagnose en notificatie van ziekten.  

2.3 De hieronder vermelde ziekten werden niet bevestigd in de inrichting gedurende de vermelde periode: 

2.3.1 de ziekte van Newcastle, pullorum ziekte, vogelcholera of aviaire tuberculose gedurende een jaar;  

en  

2.3.2 H5 en H7 subtype aviaire influenza, aviaire chlamydiose, aviaire mycoplasmose veroorzaakt door 

Mycoplasma gallisepticum of infectieuze coryza gedurende zes maanden.  

2.4 De dieren werden in pre-export quarantaine gehouden in een inrichting, die is aangeduid en onder 

toezicht staat van de quarantaine-overheid van het land van uitvoer, gedurende ten minste 21 dagen vóór 

de verzending.  

 Periode van quarantaine: van    tot  

 

2.5 Tijdens de pre-export quarantaine worden de dieren gezond en vrij van elk ziekteverschijnsel 

bevonden door de quarantaine inspecteurs die de dieren controleren.  

2.6 Tijdens de pre-export quarantaine, werden de dieren onderworpen aan de volgende tests, waarbij alle 

resultaten negatief zijn, uitgevoerd door het nationaal laboratorium of een aangeduid laboratorium 

van het land van uitvoer in overeenstemming met de “Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for 

Terrestrial Animals” van de Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE). In elke zending worden 

twintig vogels bemonsterd. In een zending van 20 vogels of minder wordt elke vogel bemonsterd.  

2.6.1 voor H5 en H7 subtype aviaire influenza: antilichaamtest of identificatie van het causale agens;  

2.6.2 voor de ziekte van Newcastle : identificatie van het causale agens.  

Analyse: 

Datum van 

inzameling 

van 

monsters: 

Naam van het 

analyse-

laboratorium: 

Analysem

ethode: 

 

Datum van de 

uitgevoerde 

analyse: 

Analyse 

resultaat: 

Analyse voor 2.6.1  

□ antilichaamtest; 

of  

□ identificatie 

causale agens  

 

          

Analyse voor 2.6.2            

2.7 Gedurende de pre-export quarantaine krijgen alle vogels van de familie der Psittacidae de volgende 

geneesmiddelen toegediend om aviaire chlamydiose te behandelen of te voorkomen.  

□ chloortetracycline; of  

□ doxycycline; of  
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□ geneesmiddel dat door de bevoegde overheid van het land van uitvoer geacht wordt een 

gelijkwaardige werkzaamheid te hebben bij het behandelen of voorkomen van aviaire chlamydiose.  

2.8 West-Nijlkoorts  

□ Het uitvoerende land is gedurende ten minste een jaar vrij van enig incident van West-Nijlkoorts; 

of  

□ De pre-export quarantaine vermeld in punt 2.4 van dit certificaat gebeurt in een inrichting die vrij 

van muggen is en aangeduid en gecontroleerd wordt door de quarantaine-overheid van het land van 

uitvoer.  

2.9 Vaccinatie  

2.9.1 De dieren zijn niet tegen aviaire influenza gevaccineerd; en  

2.9.2 Voor andere ziekten dan aviaire influenza:  

□ werden de dieren niet gevaccineerd tegen eender welke ziekte; of  

□ werden de dieren gevaccineerd tegen ziekten en de details zijn hierna vermeld :  

Naam van de vaccins:  Data van de toegediende vaccins:  

    

    

    

    

2.10 De zending voor uitvoer wordt voorkomen in contact te komen met ander pluimvee en vogels 

wanneer deze van het dierenverblijf naar het land van invoer wordt verzonden.  

  

  

  

  

                         
Handtekening van de officiële dierenarts:  

  

                                                      

Naam en officiële functie van de officiële dierenarts (in hoofdletters):  Officiële Stempel:  

Instantie van uitgifte:  

  

  

(Volledige naam en plaats in hoofdletters)  
 

Datum: 

  

  


