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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Varkens  Vietnam 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
VN 13.50.01.01 Veterinair certificaat voor de export van als huisdier gehouden 

fok- en/of gebruiksvarken naar Vietnam 
4 p. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Vietnam 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Vietnam is niet nodig voor 
de uitvoer van varkens. 
 
De Vietnamese overheid behoudt zich het recht om het (de) landbouwbedrijf 
(landbouwbedrijven) van oorsprong van de dieren in België te inspecteren. 

- Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan indien een 
dergelijke inspectie nodig is voorafgaand aan de export. 

- De eventuele kosten gelinkt aan het bezoek (transport en hotel van de 
inspecteurs, tolk, enz.) zijn voor de operator. 

 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
De varkens moeten worden onderworpen aan een quarantaine van minstens 30 
dagen voorafgaand aan hun uitvoer. De duur van de quarantaine moet toelaten 
om de analyses voor Aujeszky uit te voeren conform het protocol vermeld in 
het certificaat (twee testen uitgevoerd gedurende de quarantaine, minstens 30 
dagen apart, de tweede test uitgevoerd binnen de 15 dagen voorafgaand aan 
de uitvoer). 
 
De quarantaineruimte moet voldoen aan de algemene voorwaarden vermeld in 
de instructie inzake quarantaine / isolatie die gepubliceerd is op de website van 
het FAVV. 
 
  



DIEREN / SPERMA / EMBRYO’S / 
BROEDEIEREN / EICELLEN 
 

IB.VN.13.50.01.01 Vietnam 

Oktober 2017 

 

  2/3 

Aan de volgende voorwaarden moeten worden voldaan voor wat betreft de 
quarantaine: 

- De quarantaineruimte moet voorafgaand aan haar gebruik door het FAVV 
goedgekeurd zijn. 

- Elke quarantaine van dieren moet voorafgaand aan de LCE gemeld 
worden. 

 
De aanvraag voor goedkeuring van de quarantaineruimte en de notificatie van 
een quarantaine moeten tijdig bij de LCE ingediend worden, aan de hand van 
het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag, beschikbaar op de website van het 
FAVV. 
 
Elke quarantaine van dieren kan gedurende de quarantaineperiode worden 
onderworpen aan een controle van de LCE, om na te gaan of er effectief aan de 
quarantainevoorwaarden wordt voldaan. 
 
 
Voorwaarden in verband met transport 
 
Nadat het schip of het vliegtuig België heeft verlaten mag het alleen 
tussen(lucht)havens aandoen die door Vietnam zijn goedgekeurd. 
Er mogen geen herkauwers, varkens, ruwvoer, diervoeder of stro aan boord worden 
gebracht nadat het schip of het vliegtuig België heeft verlaten. 
 
De varkens moeten vergezeld gaan van een verklaring van de gezagvoerder van het 
schip of de kapitein van het vliegtuig dat de dieren vervoert, waarin wordt gesteld dat 
het schip of het vliegtuig rechtstreeks naar de aangeduide haven van ontscheping of 
landing in Vietnam is gevaren/gevlogen en dat geen andere dieren dan deze vermeld 
in het veterinair certificaat voor de export van als huisdier gehouden fok- en/of 
gebruiksvarken naar Vietnam aan boord werden vervoerd. 
 
Als zich aan boord van het schip of het vliegtuig tijdens het vervoer naar Vietnam 
uitbraken van epizoötische ziekten voordoen of indien de invoer in overtreding van 
de bovenstaande voorschriften gebeurt, worden de dieren teruggezonden, indien 
België een machtiging tot wederinvoer verleent, of worden de dieren op gepaste 
wijze vernietigd. 
 
Het FAVV is niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt eens de varkens het 
Belgische landgebied hebben verlaten. Het is de verantwoordelijkheid van de 
operator om de nodige garanties en verklaringen van zijn transporteur te 
krijgen.  
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden  
 
Punt 9.1: deze verklaring kan ondertekend worden na een gunstig klinisch 
onderzoek van de dieren. 
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Punt 9.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten en periode. Deze controle 
kan worden uitgevoerd op de website van het FAVV. 
 
Punt 9.3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de bedrijfsdierenarts van het beslag van herkomst van de varkens. Men 
beperkt zich tot het laatste verblijfsbeslag van de varkens, en onder “vrij van 
PRRS” moet men klinisch vrije beslagen begrijpen. 
 
Punt 9.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Voor gastro-enteritis beperkt men zich tot het laatste beslag van verblijf, 
dat vrij moet zijn sinds minstens 12 maanden, en de verklaring kan 
worden ondertekend op basis van een verklaring van de 
bedrijfsdierenarts van het beslag. 

- Voor het verblijf moet men de verschillende verblijfsbeslagen van de 
varkens gedurende de laatste 6 maanden traceren en controleren dat ze 
wel degelijk in België gelegen zijn. 

- Voor atrofische rhinitis kan de verklaring worden ondertekend op basis 
van een verklaring van de bedrijfsdierenarts(en) van het (de) 
verblijfsbeslag(en) van de laatste 6 maanden. 

- Voor de ziekte van Aujeszky kan deze verklaring worden ondertekend na 
controle van de status (A3 of A4) van het (de) verblijfsbeslag(en) van de 
laatste 6 maanden. 

 
Punt 9.5: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de bedrijfsdierenarts van het beslag van herkomst van de varkens. Men 
beperkt zich tot het laatste beslag van verblijf. 
 
Punt 9.6: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 9.7: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de erkende dierenarts die het toezicht houdt op de quarantaine en die de 
behandeling gedurende de quarantaine heeft toegediend. 
 
Punt 9.8: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 
 
Punt 9.9: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover er voldaan wordt 
aan de quarantainevoorwaarden en de testen voor de ziekte van Aujeszky 
conform het vermelde protocol werden uitgevoerd. 
 
Punt 10: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 


