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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Vogels (andere dan pluimvee en 
watervogels), met inbegrip van 
duiven, papegaaien, arenden en 
andere vogels 

0106 Taiwan 

 
 
 

II. EXPORTCERTIFICAAT 
 

Code FAVV Titel van het certificaat  
  
EX.VTL.TW.NN.01 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, 
andere vogels, enz.)  

3 p. 

 
Het hierboven vermelde certificaat is niet onderhandeld met de autoriteiten van 
het derde land van bestemming. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de 
operator om na te gaan of het steeds aanvaard wordt door de autoriteiten van 
het land van bestemming. Het FAVV kan niet verantwoordelijk gehouden worden 
voor het feit dat het certificaat niet aanvaard wordt door de autoriteiten van het 
land van bestemming. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor uitvoer naar Taiwan 
 
Een specifieke erkenning voor de uitvoer van vogels is niet vereist door de 
bevoegde autoriteiten in Taiwan. 
 
De operator dient zelf na te gaan of voor de uitvoer van de te exporteren 
vogels een importvergunning vereist is door de bevoegde Taiwanese 
autoriteiten. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Verblijf van de vogels voorafgaand aan de uitvoer 
 
De vogels bestemd voor uitvoer moeten sinds hun geboorte (indien ze jonger 
zijn dan 3 maanden) of tenminste gedurende de laatste 3 maanden voorafgaand 
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aan hun uitvoer naar Taiwan (quarantaine inbegrepen) verbleven hebben in 
inrichtingen die regelmatig bezocht werden door een erkende dierenarts.  
 
De operator moet een lijst in de vorm van een tabel opmaken van alle vogels die 
hij wenst te exporteren, op basis van het volgende model: 
 

Adres van het bedrijf van verblijf gedurende 
de 3 maanden voorafgaand aan de uitvoer (1) 

Identificatie van de vogels (2) 

  

  

  

  

 
(1) Indien de vogels in verschillende bedrijven hebben verbleven gedurende de 3 
maanden voorafgaand aan de uitvoer, dan moet het adres van deze 
verschillende bedrijven (quarantaine inbegrepen) vermeld worden. 
(2) De identificatie bestaat uit het microchipnummer of het volledige ringnummer. 
 
Deze lijst wordt gebruikt bij controle van de quarantaine en bij de 
certificeringscontrole. 
 
 
Sanitair statuut van het land/de zone van herkomst 
 
Vogels mogen enkel uitgevoerd worden naar Taiwan vanuit een land of zone 
die door de bevoegde overheid van Taiwan erkend is als vrij van hoog 
pathogene aviaire influenza. 
 
 
Sanitair statuut van de bedrijven van herkomst 
 
De bedrijven van herkomst van de uitgevoerde vogels moeten: 
 

- minstens 12 maanden vrij zijn van de ziekte van Newcastle, ziekte van 
pullorum (Salmonella Pullorum), vogelcholera en aviaire tuberculose  

en 
- minstens 6 maanden vrij zijn van aviaire influenza subtype H5 en H7, 

aviaire chlamydiose, aviaire mycoplasmose veroorzaakt door 
Mycoplasma gallisepticum en infectieuze coryza. 

 
“Bedrijf van herkomst” verwijst naar het bedrijf (de bedrijven) waar de vogels 
verbleven hebben sinds hun geboorte (indien ze jonger zijn dan 3 maanden) of 
tenminste gedurende de laatste 3 maanden voorafgaand aan de export naar 
Taiwan (quarantaine inbegrepen). 
 
Voor elk bedrijf van verblijf voorafgaand aan de quarantaine, opgenomen in 
bovenvermelde lijst, moet de operator beschikken over een verklaring van de 
erkende dierenarts die toezicht heeft gehouden op het verblijf van de vogels in 
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dit bedrijf. Deze verklaring is opgesteld op basis van het model nr. 1 in punt VI. 
van deze instructie, indien het (de) bedrijf (bedrijven) in België gelegen is (zijn). 
 
Indien de vogels gedurende de 3 maanden voorafgaand aan de export in een 
bedrijf (bedrijven) verbleven hebben, gelegen in een andere lidstaat dan België, 
moet de operator beschikken over een pre-certificaat afgeleverd door de 
bevoegde overheid van de desbetreffende lidstaat, opgesteld op basis van het 
model in punt VII. van deze instructie. 
 
Voor het bedrijf waar de quarantaine plaatsvindt, moet de operator beschikken 
over een verklaring van de erkende dierenarts die toezicht heeft gehouden op de 
quarantaine, opgesteld op basis van het model nr. 2 in punt VI. van deze 
instructie. 
 
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
Een quarantaine van minstens 21 dagen is van toepassing voorafgaand aan de 
uitvoer. 
 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor wat betreft de quarantaine: 

- de quarantaineruimte moet op voorhand door de LCE worden 
goedgekeurd; 

- elke quarantaine van vogels moet op voorhand schriftelijk aan de LCE 
worden gemeld. 

 
A. Aanvraag tot goedkeuren quarantaineruimte en melden quarantaine 

 
Deze aanvraag tot goedkeuring van de quarantaineruimte moet tijdig bij de LCE 
ingediend worden, aan de hand van het aanvraagformulier EX.VTL.QU-
IS.aanvraag, dat op de website van het FAVV gepubliceerd is  
(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/ → 
Algemene instructie → “Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte / 
isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie”). 
 
Elke quarantaine dient voorafgaand aan de LCE gemeld te worden. Deze melding 
moet tijdig naar de LCE verstuurd worden, aan de hand van het formulier 
EX.VTL.QU-IS.aanvraag, dat op de website van het FAVV gepubliceerd is  
(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/ → 
Algemene instructie → “Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte / 
isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie”). 
 
De quarantaineruimte moet voldoen aan de algemene voorwaarden die 
beschreven zijn in de instructie inzake quarantaine/isolatie die op de website 
van het FAVV gepubliceerd is (zie link hierboven). 
 
Elke quarantaine kan op elk moment onderworpen zijn aan een 
steekproefsgewijze controle van het FAVV, die tot doel heeft na te gaan of er aan 
de quarantaine eisen wordt voldaan. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/
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B. Specifieke eisen voor de quarantaine 

 
De vogels moeten tijdens de quarantaine worden onderworpen aan een klinisch 
onderzoek door de erkende dierenarts die verantwoordelijk is voor het opvolgen 
van de quarantaine. 
 
Specifiek voor vogels van de Familie Psittacidae: 
Alle vogels dienen tijdens de quarantaine een (preventieve) behandeling tegen 
aviaire chlamydiose toegediend te krijgen met één van volgende 
geneesmiddelen: 

- chloortetracycline; 
- doxycycline; 
- een geneesmiddel dat door de bevoegde overheid van het exporterende 

land geacht wordt een gelijkwaardige werkzaamheid te hebben bij de 
behandeling of preventie van aviaire chlamydiose. 

 
De erkende dierenarts moet bevestigen dat hij dit klinisch onderzoek en, 
wanneer van toepassing, deze behandeling heeft uitgevoerd aan de hand van 
een verklaring, die opgesteld is op basis van het model n°2 in punt VI. van deze 
instructie. 
 
De vogels moeten tijdens de quarantaine onderworpen worden aan de volgende 
tests, met negatief resultaat: 

- antilichaamtest of identificatie van het causale agens voor wat betreft 
aviaire influenza van het subtype H5 en H7; 

- identificatie van het causale agens voor wat betreft de ziekte van 
Newcastle. 

Bovenstaande geldt voor twintig vogels per zending of voor elke vogel indien 
minder dan 20 vogels geëxporteerd worden. 
De operator vult de tabel bij punt 2.6 in en legt bij certificering de nodige 
analyseresultaten voor waarop duidelijk de identificatie van de bemonsterde 
vogels vermeld staan (ring- of microchipnummers).  
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Opmerking:  

a) In de periode van drie maanden voorafgaand aan de export zit de periode 
van quarantaine inbegrepen. Deze periode kan korter zijn indien het 
vogels betreft jonger dan drie maanden, in welk geval de periode van 
geboorte tot het moment van export in rekening genomen dient te worden. 

b) Onder ‘inrichting’ wordt begrepen: de inrichting(en) waar de vogels in de 
laatste 3 maanden voorafgaand aan de export verbleven, inclusief de 
inrichting waar de quarantaine plaatsvindt. 

 
Punt 1.3: de gegevens van de inrichting van quarantaine (= laatste inrichting van 
verblijf van de vogels) vermelden. 
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Punt 1.4: in de tabel het volledige ringnummer of microchipnummer vermelden. 
Indien er onvoldoende ruimte is om de gevraagde informatie te vermelden kan 
deze (ring-/microchipnummer + wetenschappelijke naam) als bijlage toegevoegd 
worden. 
 
Punt 2.1: deze verklaring mag ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van België met betrekking tot HPAI via de website van het FAVV 
(of in het geval dat België niet vrij is van HPAI na controle van de status van de 
zone, zoals erkend door de bevoegde overheid van Taiwan, waarin de 
quarantaine inrichting zich bevindt). 
 
Punt 2.2: deze verklaring mag ondertekend worden na controle. De documenten 
die moeten gecontroleerd worden zijn de volgende: 

- de lijst met de identificatie van de vogels en de inrichtingen van herkomst 
van de vogels zoals beschreven onder punt IV. van deze instructie; 

- de verklaring(en) van de erkende dierenarts(en) die toezicht heeft 
(hebben) gehouden op de inrichting(en) van herkomst waar de dieren 
bestemd voor export gedurende de laatste 3 maanden of sinds hun 
geboorte verbleven hebben, opgesteld op basis van model nr. 1 in punt 
VI. van deze instructie; 

- de verklaring van de erkende dierenarts die toezicht heeft gehouden op 
de quarantaine van de vogels, opgesteld op basis van model nr. 2 in punt 
VI. van deze instructie; 

- in het geval de vogels gedurende de drie maanden voorafgaand aan de 
export in een andere lidstaat dan België verbleven hebben: het pre-
certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van de lidstaat in 
kwestie waar de bedrijven van herkomst van de vogels gelegen zijn, 
opgesteld op basis van het model in punt VII. van deze instructie.  

 
Punt 2.3.1 en 2.3.2: deze verklaring mag ondertekend worden na controle. De 
documenten die moeten gecontroleerd worden zijn dezelfde als hierboven 
beschreven voor punt 2.2.  
 
Punt 2.4: deze verklaring mag ondertekend worden indien de procedure voor 
aanvraag van goedkeuring van een quarantaineruimte/isolatieruimte en de 
melding van het plaatsen van dieren in quarantaine/isolatie correct gevolgd 
werd, zoals vermeld wordt op de website van het FAVV onder ‘Algemene 
instructie’. De begin- en einddatum van quarantaine moet op het certificaat 
vermeld worden en moet minstens 21 dagen bedragen. 
 
Punt 2.5: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van een verklaring 
van de dierenarts die de dieren tijdens de quarantaine onder zijn toezicht heeft 
gehad, zie model nr. 2 in punt VI. van deze instructie. 
 
Punt 2.6: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van de 
analyseresultaten van de testen vermeld in 2.6.1 en 2.6.2. De analyseresultaten 
dienen alle negatief te zijn. De gegevens met betrekking tot de uitgevoerde 
analyses dienen door de operator ingevuld te worden op het certificaat. De 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/
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operator legt tevens de nodige documenten voor. De identificatie van de vogels 
(d.m.v. ring- of microchipnummer) moet duidelijk vermeld zijn op de 
analyserapporten.  
 
Punt 2.7: is enkel van toepassing voor vogels van de familie Psittacidae en deze 
verklaring mag ondertekend worden op basis van een verklaring van de 
dierenarts die de quarantaine onder zijn toezicht had, zie model nr. 2 in punt VI. 
van deze instructie. 
 
Punt 2.8: deze verklaring mag ondertekend worden en de eerste optie mag 
aangekruist worden na controle van de dierziektestatus van België voor wat 
betreft West Nijl koorts op de website van het FAVV. De tweede optie van dit 
punt kan huidig niet gecertificeerd worden en wordt niet aangekruist. 
 
Punt 2.9.1: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van de 
regelgeving. Vaccinatie tegen aviaire influenza is niet toegelaten. 
 
Punt 2.9.2: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van een verklaring 
van de erkende dierenarts(en) die toezicht heeft (hebben) gehouden op de 
inrichting(en) van herkomst van de vogels EN een verklaring van de erkende 
dierenarts die toezicht heeft gehouden op de quarantaine van de vogels. Zie 
model nr. 1 en 2 in punt VI. van deze instructie.  
In het geval de vogels gevaccineerd werden in de periode voorafgaand aan de 
laatste 3 maanden voor export, kan een verklaring van een erkende dierenarts 
voorgelegd worden naar analogie met model nr. 3 in punt VI. van deze instructie.  
Indien de vogels gedurende de drie maanden voorafgaand aan de export in een 
andere lidstaat dan België verbleven hebben, dient een pre-certificaat 
voorgelegd te worden, zie model in punt VII. van deze instructie.  
Indien de vogels niet gevaccineerd werden, wordt de eerste optie aangekruist. 
Indien de vogels gevaccineerd werden, wordt de tweede optie aangekruist en 
worden de nodige gegevens met betrekking tot de toegediende vaccinaties 
vermeld in de tabel. De operator is in dit geval verantwoordelijk voor het 
bekomen van de nodige verklaringen met betrekking tot de toegediende 
vaccinaties.  
 
Punt 2.10: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van het verzegelen 
van de transport container, dit wordt gecontroleerd bij certificatie. Het 
verzegelen van de transport container is een vereiste van Taiwan. 
 
 
 
VI. VOORBEELDVERKLARINGEN 
 
Om geldig te zijn, moeten de verklaringen ondertekend en gestempeld zijn. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Voorbeeldverklaring nr. 1 (af te leveren door de erkende dierenarts(en) die toezicht 
gehouden heeft (hebben) op de inrichting(en) waar de vogels gedurende hun geboorte 
of tenminste gedurende de laatste 3 maanden voor uitvoer hebben verbleven) 
 

 
Ik, ondergetekende, ………………………… (naam invullen), erkende dierenarts 
werkende onder ordenummer ………………... (ordenummer invullen), die 
toezicht heeft gehouden op de inrichting gevestigd te …………………………… 
………………………………………………………….. (naam en adres invullen), 
waar de hieronder geïdentificeerde vogels hebben verbleven, verklaar hierbij 
dat: 
 
1. er zich in deze inrichting gedurende de laatste 12 maanden geen gevallen 
hebben voorgedaan van: 

- de ziekte van Newcastle;  
- de ziekte van pullorum (Salmonella Pullorum);  
- vogelcholera;  
- aviaire tuberculose. 

 
2. er zich in deze inrichting gedurende de laatste 6 maanden geen gevallen 
hebben voorgedaan van: 

- aviaire influenza subtype H5 en H7 ; 
- aviaire chlamydiose; 
- aviaire mycoplasmose (door Mycoplasma gallisepticum); 
- infectieuze coryza.  

 
3. de vogels gedurende hun verblijf: 

- niet gevaccineerd werden(1) 
OF 

- gevaccineerd werden met(1): 

Naam van het vaccin Datum/data van toedienen 

  

  

  

 
 
Identificatie van de betrokken vogels (ring-/chipnummers): …………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum: 
Handtekening en stempel: 
 

(1) schrappen wat niet van toepassing is 
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Voorbeeldverklaring nr. 2 (af te leveren door de erkende dierenarts die toezicht heeft 
gehouden op de  inrichting waar de quarantaine plaatsvond) 
 

 
Ik, ondergetekende, ……………………… (naam invullen), erkende dierenarts 
werkende onder ordenummer ………….…. (ordenummer invullen), die 
toezicht heeft gehouden op de quarantaine van de hieronder 
geïdentificeerde vogels, verklaar hierbij dat: 
 

- er zich in het bedrijf waar de quarantaine werd uitgevoerd geen 
gevallen hebben voorgedaan van:  

• de ziekte van Newcastle, de ziekte van pullorum 
(Salmonella Pullorum), vogelcholera en aviaire 
tuberculose gedurende de laatste 12 maanden; 

• aviaire influenza subtype H5 en H7, aviaire chlamydiose, 
aviaire mycoplasmose (door Mycoplasma gallisepticum) 
en infectieuze coryza gedurende de laatste 6 maanden; 

- de vogels tijdens de quarantaine gezond en vrij van ziektesymptomen 
bevonden werden; 

- de vogels gedurende de quarantaine: 

• niet gevaccineerd werden(1), 
OF 

• gevaccineerd werden met(1): 
 

Naam van het vaccin Datum/data van toedienen 

  

  

  

 
- de vogels gedurende de quarantaine behandeld werden met(1)(2): 

• chloortetracycline(1); 

• doxycycline(1); 

• geneesmiddel door de overheid van het land van uitvoer 
geacht een gelijkwaardige werkzaamheid te hebben bij het 
behandelen of voorkomen van aviaire chlamydiose(1). 

 
Periode van quarantaine van ………………. t.e.m. ……………………. 
 
Identificatie van de betrokken vogels (ring-/chipnummers): …………………... 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum: 
Handtekening en stempel: 
  

(1) schrappen indien niet van toepassing 

(2) enkel van toepassing voor vogels van de Familie Psittacidae 
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Voorbeeldverklaring nr. 3 (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 

Naam van het vaccin Datum/data van 
toedienen 

   

   

   

 
Datum: 
Handtekening en stempel: 
 

 
 
 
VII. PRE-CERTIFICAAT 
 
De algemene modaliteiten beschreven in de instructie IB.AA.PA-PC inzake pre-
attestatie en pre-certificatie (gepubliceerd op de website van het FAVV, onder het 
hoofdstuk ‘Algemene documenten voor export naar derde landen’) zijn van 
toepassing. 
 
Het pre-certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van een ander land 
moet de volgende verklaring bevatten om gebruikt te kunnen worden voor 
certificatie voor export naar Taiwan. 
 

The bird(s), identified with the following ring-/microchip number(s) 
………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Have resided in the following establishments/holdings: 
 

Identification of the 
bird(s) 

Address of the 
establishment/holding 

Period of residence 

   

   

   

 
2. In the above mentioned establishments/holdings no cases of: 

• Newcastle disease, pullorum disease, fowl cholera and avian 
tuberculosis have been confirmed in the last 12 months; 

• Avian influenza subtype H5 and H7, avian chlamydiosis, avian 
mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum) and infectious 
coryza have been confirmed in the last 6 months. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/#algemene
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3. During their stay at the above-mentioned establishments/holdings the 
birds: 

• Have not been vaccinated(1) 
OR 

• Have been vaccinated with the following vaccines(1): 
 

Name of the vaccine Date(s) of administration 

  

  

  

 
 

(1) strike through what is not applicable 

 

 


