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I. Toepassingsgebied 
 

Beschrijving van het 
product 

NC-code Land 

fokrunderen  0102 Turkije 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.TR.NN.02 01 
 

Veterinair gezondheidscertificaat voor de import van 
als landbouwhuisdier gehouden runderen die bestemd 
zijn voor de reproductie vanuit de EU-lidstaten naar de 
republiek Turkije  

4 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor uitvoer naar Turkije 
 
België is door de Turkse overheid goedgekeurd voor de uitvoer van levende runderen 
naar Turkije. Een specifieke individuele erkenning van de operatoren door de 
bevoegde Turkse overheid is niet nodig voor de uitvoer van fokrunderen 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Oorsprong van de geëxporteerde runderen 
 
De fokrunderen bestemd voor export naar Turkije mogen ofwel in België geboren zijn, 
ofwel in een andere EU-lidstaat goedgekeurd door de Turkse overheid voor de uitvoer 
van fokrunderen naar Turkije, voor zover er aan de in het certificaat vermelde eisen 
voldaan wordt. 
 
De andere lidstaten die momenteel door de Turkse overheid goedgekeurd zijn voor de 
export van fokrunderen, zijn Frankrijk, Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, 
Hongarije, Slowakije, Letland, Litouwen, Zweden en Estland. 
Het accuraat houden van de lijst van landen waarvan export naar Turkije mogelijk is, 
is de verantwoordelijkheid van de operator. 
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Type geëxporteerde runderen 
 
De Turkse overheid is vooral geïnteresseerd in de invoer van jonge runderen jonger 
dan een jaar en van minder dan 300 kg. 
 
Het FAVV kan niet garanderen dat de runderen ouder dan een jaar en van meer dan 
300 kg op het moment van hun aankomst in Turkije door de Turkse overheid aanvaard 
zullen worden. Het probleem ligt vooral bij runderen die verjaren tijdens het transport. 
De selectie door Turkse dierenartsen (zie hieronder) is geen garantie dat de dieren 
aan de grens aanvaard zullen worden. De uitvoer van de runderen van ouder dan een 
jaar en van meer dan 300 kg op het moment van hun aankomst in Turkije gebeurt dan 
ook op risico van de operator. 
Terugkeer van door Turkije geweigerde runderen kan niet toegelaten worden omwille 
van de dierengezondheidstoestand in Turkije en de aangrenzende regio’s, inclusief de 
dreiging van insleep van Lumpy Skin Disease. Bovendien moeten de regels inzake 
reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel van dieren te allen tijde worden 
gerespecteerd. 
 
 
Selectie van de geëxporteerde runderen 
 
De Turkse overheid selecteert zelf de runderen die mogen worden uitgevoerd naar 
Turkije. Deze selectie wordt uitgevoerd door Turkse officiële dierenartsen die specifiek 
naar het exporterende land gestuurd worden. Er wordt sterk aanbevolen om deze 
selectie door te laten gaan voor de plaatsing van de dieren in isolatie. 
 
Het FAVV is niet betrokken bij noch verantwoordelijk voor dit proces. De importeur 
dient de nodige stappen te zetten om deze selectie te regelen in overeenkomst met de 
exporteur. 
 
Het is mogelijk dat de Turkse dierenarts die de dieren voor export komt selecteren 
garanties inzake het ras van de runderen vraagt, aangezien deze niet op het Belgische 
model van runderpaspoort vermeld is (in tegenstelling met wat van toepassing is in 
andere lidstaten die ook naar Turkije uitvoeren). Dergelijke garanties worden niet 
individueel voor de uitgevoerde runderen afgeleverd: enkel een algemene verklaring 
die de betekenis van het rastype “2 – vleestype” vermeld op het paspoort verduidelijkt, 
mag door het FAVV worden afgeleverd op basis van het model gepubliceerd op de 
website. Deze verklaring wordt niet automatisch afgegeven, maar enkel wanneer de 
Turkse dierenarts om garanties inzake het ras vraagt. 
 
 
Isolatie voorafgaand aan de uitvoer 
 
De fokrunderen bestemd voor export naar Turkije moeten aan een isolatie van 30 
dagen onderworpen worden voorafgaand aan hun uitvoer. Ze mogen verzameld 
worden vanuit verschillende bedrijven en dan naar een bedrijf worden gebracht waar 
de isolatie wordt uitgevoerd.  
 
De isolatieruimte moet op voorhand door de LCE worden goedgekeurd en moet aan 
de algemene voorwaarden voldoen die beschreven zijn in de algemene instructie 
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inzake quarantaine/isolatie die op de website van het FAVV gepubliceerd is (zie link 
hieronder). 

 
Elke isolatie kan op elk moment onderworpen worden aan een steekproefsgewijze 
controle van het FAVV, die tot doel heeft na te gaan of permanent aan de isolatie-
eisen wordt voldaan en punt II.3.4 van het certificaat te kunnen ondertekenen. 
 
De runderen moeten bovendien worden behandeld met een blijvende 
antivectorenbehandeling die voldoende is om de totaliteit van de duur van de isolatie 
te dekken. Zie punt “Bescherming tegen vectoren” verder hieronder. 
 
 
Bedrijven van herkomst / verblijf voorafgaand aan de uitvoer 
 
De Turkse overheid wil de bedrijven kennen waar de runderen verbleven hebben 
gedurende de 60 dagen voorafgaand aan hun isolatie / export, en deze bedrijven 
moeten vermeld zijn in punt 1.11 van het certificaat. 

- Indien de runderen niet van verblijfplaats zijn veranderd gedurende de 60 dagen 
voorafgaand aan hun uitvoer (dus indien de runderen werden geïsoleerd in het 
bedrijf waar zij de 30 dagen voorafgaand aan de isolatie verbleven hebben), 
dan mag de isolatie meegerekend worden in de verblijfperiode van 60 dagen, 
en moeten enkel de bedrijven van verblijf gedurende de 30 dagen voorafgaand 
aan de isolatie in punt 1.11 vermeld worden. 

- Indien de runderen wel van verblijfplaats zijn veranderd gedurende de 60 dagen 
voorafgaan aan hun uitvoer (dus indien de runderen werden geïsoleerd in een 
ander bedrijf dan de bedrijven van verblijf voorafgaand aan de isolatie), dan 
moet de isolatieperiode vrij van de verblijfperiode worden gezien, en moeten de 
bedrijven van verblijf gedurende de 60 dagen voorafgaand aan de isolatie 
alsook het bedrijf van isolatie in punt 1.11 worden vermeld. 

 
 
Bescherming tegen vectoren 
 
Een bescherming tegen vectoren is vereist door de Turkse autoriteit, zowel gedurende 
de 60 dagen voorafgaand aan de isolatie als tijdens het transport naar Turkije.  
Deze periode van 60 dagen mag ingekort worden tot 30 dagen indien de isolatie 
plaatsvindt op hetzelfde bedrijf waar de dieren de 30 voorgaande dagen verbleven. 
 
De producten die hiervoor gebruikt mogen worden, zijn vermeld in de tabellen die op 
de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en 
Leefmilieu gepubliceerd zijn  
(http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocides_N
EW/ListOfAuthorisedBiocides/index.htm?fodnlang=nl#2): 

• PDF-tabel: de betrokken producten moeten behoren tot categorie 18 in de 
kolom “Type” van deze tabel; 

• interactieve tabel: de betrokken producten moeten behoren tot categorie 18 
deel in de kolom “PT” (Product type) van deze tabel. 

 
 
 

http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/levendedieren/
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocides_NEW/ListOfAuthorisedBiocides/index.htm?fodnlang=nl#2
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocides_NEW/ListOfAuthorisedBiocides/index.htm?fodnlang=nl#2
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TRACES-certificaat voor het intracommunautaire vervoer 
 
Overeenkomstig de regelgeving dient er voor de runderen die geëxporteerd worden 
naar Turkije eveneens een intracommunautair certificaat tot aan de grens van de 
Europese Unie opgemaakt te worden. 
 
Een intracommunautair certificaat voor slachtrunderen moet worden opgesteld: een 
verblijf van minstens 30 dagen op het bedrijf waarvan de dieren worden verzonden, is 
dan niet noodzakelijk en de dieren mogen verzonden worden aan het einde van de 30 
dagen durende isolatieperiode. 
 
De lidstaten van doorvoer moeten duidelijk vermeld staan in vak I.27 van het 
intracommunautaire certificaat. 
 
 
Paspoort 
 
Aangezien de te exporteren dieren verzameld worden voor een duur van 30 dagen op 
een bedrijf waar de isolatie plaatsvindt, moet er een nieuw paspoort op het 
beslagnummer van dit bedrijf aangevraagd worden voor alle betrokken runderen. 
De normale modaliteiten zijn van toepassing voor wat betreft het aankoopbezoek en 
de tuberculinatietest. 
 
 
Additionele verklaring voor het Schmallenbergvirus (SBV) 
 
Het is nog steeds nodig om een additionele verklaring met betrekking tot het 
Schmallenbergvirus af te leveren voor de uitvoer van mannelijke en drachtige 
fokrunderen naar Turkije. 
Er is een additionele verklaring voor drachtige dieren en een andere additionele 
verklaring voor niet-drachtige/mannelijke dieren. 
 
De operator moet zich ervan vergewissen dat de uitgevoerde runderen drachtig zijn of 
niet: hiervoor laat hij de vrouwelijke dieren onderzoeken door de bedrijfsdierenarts van 
het bedrijf waar de isolatie wordt uitgevoerd. 
 
Een additionele verklaring met betrekking tot het Schmallenbergvirus, waarvan het 
model is gepubliceerd op de website van het FAVV, moet bij het certificaat worden 
gevoegd. Het te gebruiken model is afhankelijk van de al dan niet drachtige toestand 
van de uitgevoerde dieren. De operator moet zich ervan vergewissen of de dieren die 
hij wil uitvoeren al dan niet drachtig zijn en hij dient de nodige bewijzen te verstrekken 
aan de certificerende medewerker.  
 
De additionele verklaring voor niet-drachtige/mannelijke fokdieren vereist de uitvoering 
van een PCR-test op het bloedmonster genomen 7 dagen na plaatsing in quarantaine. 
Die test kan dus worden uitgevoerd tijdens de quarantaine van 30 dagen die vereist is 
voorafgaand aan de uitvoer van de dieren. Deze test is niet meer nodig voor niet-
drachtige vrouwelijke fokdieren. 
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De aanvullende verklaring voor drachtige fokdieren vereist de uitvoering van een 
serologische test op een bloedstaal genomen 28 dagen na plaatsing in quarantaine. 
Die test kan dus worden uitgevoerd tijdens de quarantaine van 30 dagen die vereist is 
voorafgaand aan de uitvoer van de dieren. 
 
 
Additionele verklaring voor het transport van de dieren 
 
Een additionele verklaring met betrekking tot het transport van de runderen, waarvan 
het model wordt gepubliceerd op de website van het FAVV, moet aan het certificaat 
worden toegevoegd, wanneer de dieren door landen geïnfecteerd door het 
blauwtongvirus vervoerd moeten worden op weg naar Turkije. 
 
De situatie van de andere EU-lidstaten inzake de aanwezigheid van het 
blauwtongvirus kan worden geraadpleegd op een kaart van de website van de EU, via 
de volgende link: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/docs/bluetongue_restricte
dzones-map.jpg. 
 
Er moet worden nagegaan of de additionele verklaring moet worden afgegeven, op 
basis van de reisroute van de transporteur en op basis van de kaart hierboven vermeld. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden  
 

 
Opmerking: de documentaire controle voorafgaand aan de certificering wordt 
uitgevoerd op 20% van de aangeboden documenten. Dit percentage kan tot 100% 
verhoogd worden indien er afwijkingen worden vastgesteld gedurende de initiële 
controle. 
 

 

 
Opgelet!!!! 
 
Dieren die naar Turkije uitgevoerd worden, mogen enkel de reglementaire 
oormerken dragen (één per oor). Er kan geen sprake zijn van additionele 
oormerken die door de operatoren aangebracht werden om hun werk te 
vergemakkelijken.  
Indien dergelijke “werkoormerken” werden aangebracht, moeten ze voor 
certificatie door de operator worden verwijderd. 
Het niet voldoen aan deze eis kan leiden tot het blokkeren van de zending aan 
de grensinspectiepost. Het FAVV kan hiervoor niet verantwoordelijk worden 
gehouden. 
 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/docs/bluetongue_restrictedzones-map.jpg
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/docs/bluetongue_restrictedzones-map.jpg
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Certificaat: 
 
Punt I.1: het telefoonnummer moet beginnen met de landcode. 
 
Punt I.5: het telefoonnummer moet beginnen met de landcode. 
 
Punt I.7: de code BE vermelden. 
 
Punt I.8: de code BE-0 vermelden naar analogie met de lijst van de invoerende derde 
landen. 
 
Punt I.10: deze code moet worden gegeven door de invoerder.  
 
Punt I.11: alle beslagen waar de geëxporteerde runderen hebben verbleven 
gedurende de 60 of 90 dagen (zie hierboven) voorafgaand aan de export moeten 
worden vermeld.  
De beslagen waarin de runderen verbleven hebben gedurende de 30 of 60 dagen 
voorafgaand aan de isolatie moeten dus nog toegevoegd worden. Markten komen niet 
in aanmerking.  
Indien de beschikbare ruimte op het certificaat niet voldoende is om alle bedrijven te 
vermelden, dan moet er verwezen worden naar een bijlage. Deze bijlage moet 
overeenkomstig procedure 2013/661/CONT worden genummerd. 
 
Punt I.13: hier moet de plaats van laden vermeld worden voorafgaand aan de uitvoer. 
Dit mag het bedrijf van isolatie zijn vanwaar de dieren geladen worden of een 
verzamelcentrum dat voldoet aan EU-verordening 206/2010 (Deel 5, Bijlage 1) en 
waar de runderen vanuit de verschillende isolatiebeslagen verzameld worden. 
 
Punt I.15: het transport van de runderen kan per vrachtwagen tot een haven aan de 
Middellandse Zee en dan per boot tot in Turkije gebeuren, of enkel per vrachtwagen 
tot in Turkije. Afhankelijk van de gekozen optie moet “wegvoertuig” en “boot” of enkel 
“wegvoertuig” gekozen worden. 
 
Punt I.28: indien de beschikbare ruimte op het certificaat onvoldoende is om de 
gegevens van alle dieren te vermelden, dan moet er verwezen worden naar een bijlage 
met exact dezelfde tabel als deze van punt I.28. Deze bijlage moet overeenkomstig 
procedure 2013/661/CONT worden genummerd. 
Er worden geen additionele verklaringen afgeleverd inzake het type, de kleur of het 
ras van de geëxporteerde dieren. Deze informatie wordt in de tabel met betrekking tot 
de identificatie van de dieren opgenomen. 
 

• 1ste kolom van de tabel (kolom “Species”): “Bos taurus – meat production – kleur 
van het dier” vermelden om discussies over het type van de uitgevoerde 
runderen te voorkomen. Er moet gecontroleerd worden dat alle geëxporteerde 
runderen als “vlees” of “gemengd” op hun paspoort beschreven worden voor 
wat betreft het type. 

• 2de kolom van de tabel (kolom “breed”): het ras vermelden in het Engels 
(bijvoorbeeld “purebred Belgian White Blue” indien het een zuiver ras Wit-Blauw 
betreft of “crossbred Belgian White Blue” indien het een gekruist Wit-Blauw 
betreft). 
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• 3de kolom van de tabel: “ear tag” vermelden. 

• 4de kolom van de tabel: het nummer van het oormerk vermelden. 

• 5de kolom van de tabel: leeftijd in aantal maanden vermelden 
(…… months) 

• 6de kolom van de tabel: het geslacht vermelden (“M” voor mannelijk – male en 
“F” voor vrouwelijk – female). 

• 7de kolom van de tabel: totale aantal runderen. 

• 8ste kolom van de tabel: alle in het kader van het certificaat uitgevoerde testen 
moeten worden vermeld en laboratoriumresultaten daarvan moeten worden 
vastgemaakt aan het certificaat 

 
Punt II.1.1: deze verklaring is van toepassing op de sanitaire toestand gedurende de 
laatste 12 maanden van het laatste bedrijf waar de runderen hebben verbleven 
voorafgaand aan hun uitvoer, met andere woorden het bedrijf waar de isolatie wordt 
uitgevoerd. Deze verklaring kan dus ondertekend worden na controle van de 
dierziektestatus van het bedrijf waar de isolatie wordt uitgevoerd. De informatie kan 
worden gecontroleerd op basis van de dierziektestatus van België (website FAVV – 
hondsdolheid en miltvuur) en op basis van de dierziektestatus van het bedrijf van 
isolatie (Sanitel – brucellose). 
De exporteur stelt alle middelen ter beschikking van de certificerende agent om deze 
controles te kunnen uitvoeren. 
 
Punt II.1.2: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punt II.1.3: er moet gecontroleerd worden indien optie a en/of optie b van toepassing 
is/zijn, afhankelijk van de landen waarin de geëxporteerde runderen geboren zijn. De 
BSE-status van de EU-lidstaten die goedgekeurd zijn voor uitvoer van fokrunderen 
naar Turkije is de volgende: 

• België: verwaarloosbaar risico, 

• Frankrijk: gecontroleerd risico, 

• Oostenrijk: verwaarloosbaar risico, 

• Tsjechische Republiek: verwaarloosbaar risico, 

• Hongarije: verwaarloosbaar risico, 

• Slowakije: verwaarloosbaar risico, 

• Letland: verwaarloosbaar risico, 

• Litouwen: gecontroleerd risico, 

• Zweden: verwaarloosbaar risico, 

• Estland: verwaarloosbaar risico. 
De BSE-status van EU-lidstaten kan worden geraadpleegd op de website van de 
OIE. 
 
Indien het lot ook runderen bevat die in België geïntroduceerd werden nadat ze 
geboren werden in een land goedgekeurd door Turkije voor de uitvoer van levende 
runderen, dan moet de datum van introductie en het land van herkomst vermeld 
worden in optie b. 
De exporteur van de dieren legt de benodigde bewijsstukken voor aan de 
certificerende agent. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/esb/fr-bse-carte/
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Punt II.1.4: de tweede a) optie is van toepassing en kan gecertificeerd worden op 
basis van Europese wetgeving 
 
Punt II.2.1: de code BE moet worden vermeld en de dierziektestatus van België moet 
gecontroleerd worden op de website van het FAVV voor de vermelde ziekten en 
periodes. 
 
Punt II.2.2:  

• Voor wat betreft de dierziekten moet de dierziektestatus van de bedrijven  en 
het specifiek bepaald gebied (100 en 10 km radius) rondom deze bedrijven 
waarin de dieren verbleven hebben gedurende de 30 of 60 dagen voorafgaand 
aan de isolatie gecontroleerd worden voor wat betreft mond-en-klauwzeer, 
runderpest, Riftvalleykoorts, besmettelijke pleuropneumonie, nodulaire 
dermatose, epizoötische hemorragische ziekte, vesiculaire stomatitis en 
blauwtong, voor de laatste 30 of 60 dagen voor de isolatie. 

➢ Voor de bedrijven en gebieden gelegen in België kan de dierziektestatus 
gecontroleerd worden op de website van het FAVV en van de OIE. 

➢ Voor de bedrijven gelegen in een andere EU-lidstaat goedgekeurd door 
de Turkse overheid voor de uitvoer van levende runderen kan de 
dierziektestatus gecontroleerd worden op de website van de OIE. Indien 
het land niet vrij is voor een van de vermelde ziekten, dan moet een 
verklaring van de officiële veterinaire diensten van het betrokken land 
inzake de dierziektestatus van het bedrijf en gebied voor de betrokken 
ziekte worden voorgelegd door de operator. 

• Voor wat betreft de bescherming tegen vectoren, mag deze verklaring worden 
ondertekend op basis van een verklaring voor alle beslagen vermeld in punt 
1.10 van dit certificaat (de markten komen niet in aanmerking). 

➢ Deze verklaring mag door de sanitaire verantwoordelijke van elk bedrijf 
worden afgeleverd, voor zover deze in België gelegen zijn (zie 
voorbeeldverklaring n°1 van punt VI van deze instructie). 

➢ Deze verklaring moet door een officiële dierenarts van de betrokken EU-
lidstaat afgeleverd worden indien het bedrijf in een andere EU-lidstaat 
gelegen is. 

 
Punt II 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De isolatie en de 
isolatieruimte moeten voldoen aan de eisen die zijn vermeld in deze bundel in punt "IV. 
Specifieke voorwaarden". 
 
Punt II.2.4 en II.2.5: mag getekend worden op basis van Europese wetgeving. 
 
Punt II.2.6 tot II.2.9: de uitvoering van de diagnosetests hangt af van het 
gezondheidsstatuut van het uitvoerende land. De certificerende agent controleert of 
aan de voorwaarden is voldaan. De operator verstrekt de nodige bewijzen. De 
verslagen van de diagnostische analyses moeten bij het certificaat worden gevoegd. 
De monsters moeten door een erkende dierenarts worden genomen en de analyses 
moeten in een erkend labo worden uitgevoerd. 
Opdat enkel de runderen, die door de Turkse dierenartsen geselecteerd werden, op 
de analyserapporten zouden verschijnen van de laboratoria die de analyses hebben 
uitgevoerd, is het nodig om de analyses pas uit te voeren nadat de selectie effectief 
heeft plaatsgevonden.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punt II.2.6: België wordt als officieel vrij van tuberculose beschouwd, de 2de optie is 
dus van toepassing en er moet geen diagnosetest worden uitgevoerd. 
 
Punt II.2.7: België wordt als officieel vrij van brucellose beschouwd, de 3de optie is dus 
van toepassing en er moet geen diagnosetest worden uitgevoerd. 
 
Punt II.2.8: België wordt als officieel vrij van leucose beschouwd, de 2de optie is dus 
van toepassing en er moet geen diagnosetest worden uitgevoerd 
 
Punt II.2.9.: België is niet vrij van IBR. 
Niet-gevaccineerde runderen mogen worden uitgevoerd voor zover: 

• zij negatief getest worden na ten minste 14 dagen in de isolatieperiode, met 
behulp van een ELISA gB-test of een seroneutralisatietest, EN 

• zij afkomstig zijn van 
➢ een I4-beslag, OF 
➢ sinds hun geboorte enkel in I3-beslagen hebben verbleven die geen 

vaccinatie tegen IBR toepassen (de niet-vaccinatie van het betrokken 
rund moet bevestigd worden door een verklaring voor elk bedrijf waarin 
het rund verbleven heeft sinds zijn geboorte). 

✓ Deze verklaring mag door de sanitaire verantwoordelijke van elk 
bedrijf worden afgeleverd, voor zover deze in België gelegen, en 
voor zover de sanitaire verantwoordelijke van deze bedrijven over 
een begeleidingsovereenkomst beschikt (zie voorbeeldverklaring 
n°1 van punt VI van deze instructie). 

✓ Deze verklaring moet worden afgeleverd door de 
bedrijfsdierenarts van de bedrijven indien de bedrijven in België 
gelegen zijn maar niet over een begeleidingsovereenkomst 
beschikken (zie voorbeeldverklaring n°2 van punt VI van deze 
instructie). 

✓ Deze verklaring moet door de officiële veterinaire diensten van de 
betrokken EU-lidstaat afgeleverd worden indien het bedrijf in een 
andere EU-lidstaat gelegen is. 

 

 
Opgepast: indien een rund positief test voor IBR gedurende de isolatieperiode, dan 
moet dit rund verwijderd worden, moet de isolatieruimte worden gereinigd en 
ontsmet, en moeten de isolatie en de analyses opnieuw worden gedaan. 
 

 
Gevaccineerde runderen mogen worden uitgevoerd voor zover: 

• zij negatief getest worden in de isolatieperiode met behulp van een ELISA 
gE-test. 

• de runderen 2 maal gevaccineerd worden door de bedrijfsdierenarts van het 
isolatiecentrum met Europees goedgekeurde markervaccins gedurende de 
isolatieperiode en waar de tweede vaccinatie uitgevoerd wordt in de 
immuniteitsperiode verkregen door de eerste vaccinatie. (d.w.z. dat indien 
de eerste vaccinatie bescherming biedt vanaf bijvoorbeeld 3 weken, de 2de 
vaccinatie mag uitgevoerd worden vanaf 3 weken + 1 dag) . 



DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / 
BROEDEIEREN / EICELLEN 

IB.TR.NN.02.01 Turkije 

Januari 2018 

 

  10/17 

• datum van de eerste vaccinatie vermelden op het certificaat, op basis van 
de verklaring afgeleverd door de bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar de 
isolatie wordt uitgevoerd – zie voorbeeldverklaring n° 3 en n° 4 van punt VI 
van deze instructie. Enkel voorbeeldverklaring n° 4 moet aan het 
certificaat als bijlage worden toegevoegd. 

 

 
Opgepast: aangezien de voor IBR gevraagde garanties verschillen op basis van de 
vaccinatiestatus van de dieren, moeten de dieren in eenzelfde isolatie en eenzelfde 
zending tot dezelfde categorie behoren, m.a.w. moeten ze allemaal niet tegen IBR 
gevaccineerde runderen zijn of allemaal wel tegen IBR gevaccineerde runderen zijn. 
 

 
 
Punt II.3: alle kalveren die in België geboren zijn, worden voor BVD getest in het kader 
van het bestrijdingsprogramma voor deze ziekte dat in januari 2015 werd opgestart.  
Kalveren die na 1 januari in andere lidstaten geboren zijn, dienen normaal gezien ook 
getest te worden wanneer ze in België geïntroduceerd worden. De operator moet zich 
ervan vergewissen dat dit inderdaad werd gedaan indien hij zulke runderen in isolatie 
wil zetten. 
Alle runderen aanwezig in België die na 1 januari 2015 geboren zijn, beschikken dus 
over een individueel BVD-statuut. 
Om de sanitaire garanties te kunnen bieden die in het certificaat gevraagd worden, 
moeten de volgende modaliteiten nageleefd worden. 

• De runderen moeten over een individueel statuut “vrij” beschikken voorafgaand 
aan hun binnenkomst in isolatie (i.c. BVD-test kort na geboorte). 

• De runderen moeten gedurende de isolatie opnieuw worden getest voor BVD, 
aan de hand van een ELISA-antigeentest (individueel) of een PCR-test (mag in 
pool – indien ongunstig resultaat moet het labo het reagerende dier opsporen). 

 

 
Opgepast: indien een rund positief test voor BVD gedurende de isolatieperiode, 

• moet het positieve rund uit de isolatieruimte verwijderd worden en mag dit niet 
naar Turkije geëxporteerd worden,  

• mag de isolatie voor de andere runderen worden voortgezet. 
 

 
De eisen inzake BVD mogen worden ondertekend tijdens certificatie op basis van de 
resultaten van de BVD-analyses  
 
Punt II.3.1: voor wat betreft de trichomonasstatus van de kudde van oorsprong, moet 
deze verklaring worden afgeleverd door de bedrijfsdierenarts van het bedrijf van waar 
de isolatie plaatsvindt (zie voorbeeldverklaring n°8 in punt VI deze instructiebundel). 
 
Dieren ouder als 14 maand, bij het begin van de isolatie, worden gescheiden gehouden 
van runderen van een ander geslacht en hebben zowel een labo-onderzoek, (namelijk 
een cultuur van de vaginale mucus of van het preputiaal vocht), als een microscopisch 
onderzoek ondergaan tijdens de quarantaineperiode. Het laboresultaat wordt bij het 
exportcertificaat bijgevoegd. 
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Opgepast: indien een rund positief test voor trichomonas gedurende de 
isolatieperiode, 

• moet het positieve rund uit het beslag verwijderd worden en mag dit niet naar 
Turkije geëxporteerd worden,  

• mag de isolatie voor de andere runderen worden voortgezet. 
 

 
Punt II.3.2: voor wat betreft de bovine genitale campylobacteriose status van de kudde 
van oorsprong, moet deze verklaring worden afgeleverd door de bedrijfsdierenarts van 
het bedrijf van waar de isolatie plaatsvindt (zie voorbeeldverklaring n°8 in punt VI deze 
instructiebundel). 
 
De vrouwelijke dieren ouder dan 14 maanden bij het begin van de isolatie worden 
gescheiden gehouden van mannelijke runderen en hebben een cultuur van de 
vaginale mucus ondergaan tijdens de quarantaineperiode. Het laboresultaat wordt bij 
het exportcertificaat bijgevoegd. 
 
De mannelijke dieren moeten bij het begin van de isolatie worden gescheiden 
gehouden van vrouwelijke runderen en hebben een cultuur van het preputiaal vocht 
ondergaan of een immunofluorescentie antilichaam test tijdens de quarantaineperiode. 
Het laboresultaat wordt bij het exportcertificaat bijgevoegd. 
 

 
Opgepast: indien een rund positief test voor bovine genitale campylobacteriose 
gedurende de isolatieperiode, 

• moet het positieve rund uit het beslag verwijderd worden en mag dit niet naar 
Turkije geëxporteerd worden,  

• mag de isolatie voor de andere runderen worden voortgezet. 
 

 
Punt II.3.3: voor wat betreft leptospirose worden de laboresultaten van de 
verschillende type leptospirose bij het exportcertificaat bijgevoegd. 
 

 
Opgepast: indien een rund positief test voor leptospirose gedurende de 
isolatieperiode, 

• moet het positieve rund uit het beslag verwijderd worden en mag dit niet naar 
Turkije geëxporteerd worden,  

• mag de isolatie voor de andere runderen worden voortgezet. 
 

 
Punt II.3.4: die behandeling moet worden uitgevoerd tijdens de isolatieperiode. Deze 
verklaring kan gecertificeerd worden op basis van een verklaring van de erkende 
dierenarts die de behandeling heeft uitgevoerd  
 
Punt II.3.5: deze verklaring mag worden ondertekend na klinische controle. 
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Punt II.4.1: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een controle van 
het dierenwelzijn. 
 
Punt II.4.2: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover de runderen werden 
onderworpen aan een blijvende antivectorenbehandeling vóór hun vertrek en waarvan 
de remanentie voldoende is om de duur van de reis naar Turkije te dekken. De operator 
moet de nodige bewijzen verstrekken. 
 
Punt II.4.3: deze verklaring mag ondertekend worden  

• op voorwaarde dat het transportmiddel over een erkenning type II beschikt, EN 

• op voorwaarde dat de transporteur over een toelating type II beschikt (transport 
van lange duur), EN 

• na controle van het transportmiddel (de certificeerder moet dus aanwezig zijn 
wanneer de vrachtwagen geladen wordt), EN 

• op basis van de schriftelijke verklaring van de transporteur die wat er in dit punt 
vermeld is, opneemt. 

De certificerende agent vult de gevraagde informatie inzake de voorafgaande 
desinfectie van het voertuig in. De transporteur verstrekt de nodige informatie en 
bewijsstukken. 
 
 
Controle van het niet-drachtig zijn van de vrouwelijke dieren 
 
Het niet-drachtig zijn van vrouwelijke dieren moet worden bevestigd door een 
verklaring van de bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar de isolatie werd uitgevoerd 
(zie voorbeeldverklaring n°5 in punt VI deze instructiebundel). 
 
 
Aanvullende verklaring aangaande Schmallenberg voor niet-drachtige dieren: 
 
Punt 1: deze verklaring mag getekend worden voor zover de operator een remanente 
antivectorenbehandeling heeft toegepast die de hele quarantaineperiode dekt. De 
operator moet de nodige bewijzen verstrekken.  
 
Punt 2: SBV is niet aangifteplichtig. Deze verklaring kan dus op die basis ondertekend 
worden.  
 
Punt 3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de resultaten voor de 
PCR-test die wordt uitgevoerd tijdens de quarantaine. De operator moet de nodige 
bewijzen verstrekken. 
 
 
Aanvullende verklaring aangaande Schmallenberg voor drachtige dieren: 
 
Punt 1: deze verklaring kan ondertekend worden voor zover de operator een 
remanente antivectorenbehandeling heeft toegepast die de hele quarantaineperiode 
dekt. De operator moet de nodige bewijzen verstrekken. 
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Punt 2: SBV is niet aangifteplichtig. Deze verklaring kan dus op die basis ondertekend 
worden. 
 
Punt 3: Voor ieder drachtig dier moet de operator één van de volgende twee bewijzen 
verstrekken:  

• ofwel een negatief resultaat voor de serologische test die werd uitgevoerd 
tijdens de quarantaine; 

• ofwel een positief resultaat voor de serologische test die vóór de inseminatie 
werd uitgevoerd.  

• De analyseverslagen moet toegevoegd worden aan de aanvullende 
verklaringen. 

 
 
Additionele verklaring inzake het vervoer van de dieren via een zone / land besmet 
met het blauwtongvirus 
 
Punt 1: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover de operator onmiddellijk 
voor het transport een blijvende antivectorenbehandeling heeft toegepast die de hele 
transportperiode dekt. De operator moet de nodige bewijzen verstrekken. 
 
Punten 2 en 3: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van een 
verklaring afgeleverd door de transporteur (zie voorbeeldverklaring n°6 in punt VI van 
deze instructie). 
 
Punt 4: de Europese regelgeving legt op dat voertuigen die voor langdurig vervoer 
worden gebruikt, gesloten veewagens zijn en over een dak van lichte kleur beschikken. 
Deze verklaring mag worden ondertekend indien het transportmiddel over een 
erkenning type II beschikt. 
 
Punt 5: EU-lidstaten die besmet zijn met het blauwtongvirus moeten volgens de EU-
wetgeving een vectorentoezicht toepassen. Deze verklaring mag worden ondertekend 
op voorwaarde dat het vervoer tot in Turkije enkel via EU-lidstaten gaat, op basis van 
een verklaring afgeleverd door de transporteur (zie voorbeeldverklaring n°7 in punt VI 
van deze instructie). 
 
Punt 6: de naam van het product gebruikt voor antivectorenbehandeling vermeld in 
punt 1 van deze verklaring, alsook de datum van deze behandeling, moeten worden 
vermeld. De operator moet de nodige bewijsstukken verstrekken. 
 
 
 
VI. Voorbeeldverklaringen 
 
Voorbeeldverklaring n°1 – Bescherming tegen vectoren gedurende de 30 of 60 dagen 
voorafgaand aan de isolatie – af te leveren door de sanitaire verantwoordelijke van elk 
beslag vermeld in punt I.1.10 van het certificaat 
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Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), sanitaire 
verantwoordelijke van het beslag BE-.............................................. (beslagnummer 
vermelden), verklaar dat de runderen met identificatie ........................................ 
(identificatie van de runderen vermelden) op het bovenvermeld beslag hebben 
verbleven van .................................... tot en met........................ (de vermelde data 
moeten vallen in de 30 of 60-dagenperiode onmiddellijk voorafgaand aan de 
aanvang van de pre-exportisolatie voor Turkije) en er beschermd werden tegen 
vectoren. 
 
Datum: 
 
Handtekening van de sanitaire verantwoordelijke: 
 

 
 
Voorbeeldverklaring n°2 – Attest van niet-vaccinatie tegen IBR – af te leveren door de 
sanitaire verantwoordelijke of de bedrijfsdierenarts van elk beslag waarin de 
geëxporteerde runderen hebben verbleven sinds hun geboorte 
 

• verklaring voor de sanitaire verantwoordelijke (enkel indien deze over een 
begeleidingsovereenkomst beschikt) 

 

 
Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), sanitaire 
verantwoordelijke van het beslag BE-.............................................. (beslagnummer 
vermelden), verklaar dat de runderen met identificatie ........................................ 
(identificatie van de runderen vermelden) niet gevaccineerd werden tegen IBR 
gedurende hun verblijf in het bovenvermelde beslag. 
 
Datum: 
 
Handtekening van de sanitaire verantwoordelijke: 

 

• verklaring voor de bedrijfsdierenarts (voor de beslagen die niet over een 
begeleidingsovereenkomst beschikken) 

 

 
Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), werkende onder 
ordenummer ................... (ordenummer vermelden), bedrijfsdierenarts van het 
beslag BE-.............................................. (beslagnummer vermelden), verklaar dat 
de runderen met identificatie ........................................ (identificatie van de runderen 
vermelden) niet gevaccineerd werden tegen IBR gedurende hun verblijf in het 
bovenvermelde beslag. 
 
Datum: 
 
Handtekening van de bedrijfsdierenarts: 
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Voorbeeldverklaring n°3 – Vaccinaties tegen IBR – af te leveren door de 
bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt. 
 

• verklaring voor de bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt 
 

 
Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), werkende onder 
ordenummer ................... (ordenummer vermelden), bedrijfsdierenarts van het 
beslag BE-.............................................. (beslagnummer vermelden), verklaar dat 
de runderen met identificatie ........................................ (identificatie van de runderen 
vermelden)  tweemaal gevaccineerd werden tegen IBR, gedurende hun verblijf in 
het bovenvermelde beslag. 
 
Datum eerste vaccinatie: 
Datum tweede vaccinatie: 
 
Handtekening van de bedrijfsdierenarts: 
 

 
 
Voorbeeldverklaring n°4 – Attest van vaccinatie tegen IBR– af te leveren door de 
bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar de isolatie wordt uitgevoerd 
 
Bij de dubbele IBR-vaccinatie tijdens de isolatieperiode moet men enkel de datum van 
de eerste vaccinatie noteren 
 

 
I undersigned, veterinarian approved by the Belgian authority, hereby certify that I 
vaccinated the following bovines against IBR during the quarantine prior to their 
export to Turkey. 
 
 

Animal identification Date of vaccination Disease:IBR  Vaccine used 

    

    

    

 
Date and place: 
 
Name, signature and stamp: 
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Voorbeeldverklaring n°5 – Attest van niet-drachtigheid – af te leveren door de 
bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar de isolatie wordt uitgevoerd 
 

Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), erkende dierenarts 
werkende onder ordenummer ............................... (ordenummer vermelden), 
bedrijfsdierenarts van het beslag BE-.............................................. (beslagnummer 
vermelden), verklaar dat ik het/de volgende dier/dieren bij de aanvang en het einde 
van de isolatieperiode voor export naar Turkije heb onderzocht, en dat het/ze niet 
drachtig was/waren. 
 
Lijst van de dieren: .............................(identificatie van de runderen vermelden) 
 
Datum: 
 
Handtekening van de dierenarts: 
 

 
Voorbeeldverklaring n°6 – Transportomstandigheden – af te leveren door de 
transporteur 
 

 
Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), verantwoordelijke van 
het bedrijf dat op ................................... (datum vermelden) voor het transport van 
runderen naar Turkije zorgt namens .................................... (naam van de exporteur 
vermelden), verklaar dat: 

• het laden, het transport en het lossen van de dieren tijdens periodes van lage 
vectoractiviteit uitgevoerd zal worden, m.a.w. bij hoge lichtintensiteit en lage 
temperatuur; 

• de voertuigen onderweg niet zullen stoppen bij zonsopgang of 
zonsondergang, of ’s nachts, tenzij de ventilatieopeningen tijdens het 
stoppen afgesloten worden. 

 
Datum: 
 
Handtekening van de transporteur: 
 

 
Voorbeeldverklaring n°7 – Reisroute – af te leveren door de transporteur 
 

 
Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), verantwoordelijke van 
het bedrijf dat op ................................... (datum vermelden) voor het transport van 
runderen naar Turkije zorgt namens .................................... (naam van de exporteur 
vermelden), verklaar dat de reisroute enkel via landen van de EU gaat. 
 
Datum: 
 
Handtekening van de transporteur: 
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Voorbeeldverklaring n°8 – Attest statuut Trichomoniase (trichomonas foetus) en 
genitale boviene Campylobacteriose– af te leveren door de bedrijfsdierenarts van het 
bedrijf waar de isolatie wordt uitgevoerd 
 
 

Ik ondergetekende, .................................. (naam vermelden), erkende dierenarts 
werkende onder ordenummer ............................... (ordenummer vermelden), 
bedrijfsdierenarts van het beslag BE-.............................................. (beslagnummer 
vermelden), verklaar dat er aangaande het beslag van waaruit de runderen 
geëxporteerd worden er nooit een declaratie van een rund besmet met 
Trichomoniase (trichomonas foetus) en genitale boviene Campylobacteriose is 
geweest. 
 
Lijst van de dieren: .............................(identificatie van de runderen vermelden) 
 
Datum: 
 
Handtekening van de dierenarts: 
 

 


