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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Paarden 0101 Zuid-Korea 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.KR.01.01 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van paarden  6 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Geen specifieke erkenning nodig. Een invoervergunning kan mogelijks nodig 
zijn: het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of dit het geval 
is. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer 
 
De uitgevoerde paarden moeten aan een quarantaine van minstens 7 dagen 
onderworpen zijn voorafgaand aan hun uitvoer. De duur van deze quarantaine 
kan de 7 dagen overschrijden: 

- Indien dit nodig is om de resultaten te verkrijgen van de diagnosetesten 
die tijdens de quarantaine uitgevoerd moeten worden (enkel verlenging 
met het aantal dagen nodig om de resultaten te bekomen); 

- Indien de uitgevoerde paarden hengsten zijn die tegen de equine virale 
arteritis gevaccineerd zijn (minimum 30 dagen quarantaine). 

 
Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan voor wat betreft de 
quarantaine: 

- de quarantaineruimte moet voorafgaand goedgekeurd zijn door de LCE 
(zie instructie IB.AA.QU-IS), 

- elke quarantaine van dieren moet voorafgaand aan de LCE gemeld worden 
(zie instructie IB.AA.QU-IS). 

 
Deze aanvraag ter goedkeuring van de quarantaineruimte en de melding van het 
in quarantaine plaatsen van dieren, moeten tijdig aan de LCE worden 
overgemaakt, aan de hand van het aanvraagformulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag 
dat gepubliceerd is op de website van het FAVV. De quarantaine loopt vanaf de 
goedkeuring van de melding door de LCE. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/_documents/20170228_EXVTLAA0000EN3.pdf
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Elke quarantaine van dieren kan op eender welk moment gedurende de 
quarantaineperiode aan een controle van de LCE onderworpen worden, met als 
doel na te gaan of er effectief aan de quarantainevoorwaarden wordt voldaan. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
De operator moet een verklaring op eer afleggen waarin hij de verschillende 
plaatsen vermeldt waar het paard heeft verbleven gedurende de 60 dagen 
voorafgaand aan de uitvoer. Deze plaatsen moeten in België gelegen zijn. 
 
Punt 2.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. 

- Het paard moet sinds minstens 2 maanden in de Belgische identificatie-
databank voor paarden geregistreerd zijn. 

- De operator moet een verklaring voorleggen die afgeleverd is door de 
erkende dierenarts(en) die het paard onder zijn (hun) toezicht heeft 
(hebben) gehad gedurende de 2 maanden voorafgaand aan de uitvoer (zie 
modelverklaring nr. 1 in punt VI. van deze instructie). 

 
Punt 2.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België gedurende de laatste 2 jaren voor de vermelde 
ziekten, op de website van het FAVV. 
 
Punt 2.3: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De gekozen optie 
is afhankelijk van de dierziektestatus van België inzake West-Nijlkoorts, en deze 
status kan op de website van het FAVV gecontroleerd worden. 
 
Punt 2.4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De operator moet 
een verklaring voorleggen die afgelegd is door de erkende dierenarts(en) die het 
paard onder zijn (hun) toezicht heeft (hebben) gehad gedurende de 2 maanden 
voorafgaand aan de uitvoer (zie modelverklaring nr. 1 in punt VI. van deze 
instructie). 
 
Punt 2.5: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover er aan de 
modaliteiten inzake quarantaine (goedkeuring van de quarantaineruimte, 
melding van het in quarantaine plaatsen van dieren) voldaan is en voor zover 
een inspectie gedurende de quarantaineperiode (indien uitgevoerd) gunstig was. 
 
Punt 2.6: deze verklaring kan worden ondertekend na een gunstig klinisch 
onderzoek. 
 
Punt 2.7: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de resultaten 
van de diagnosetesten, wanneer deze van toepassing zijn. 
 
Punt 2.8: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de erkende dierenarts die de quarantaine onder zijn toezicht had. 
 
Punt 2.9: deze verklaring kan worden ondertekend en ingevuld op basis van 
informatie inzake vaccinaties vermeld op het paspoort van het dier. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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Punt 2.10: enkel van toepassing in geval van hengsten gevaccineerd tegen 
equine virale arteritis. In dergelijk geval: 

- moet de quarantaine verlengd worden tot 30 dagen; 
- moeten de punten 2.10.1, 2.10.2 et 2.10.3 OF de punten 2.10.1, 2.10.2 et 

2.10.4 worden gecertificeerd, in functie van de informatie inzake 
vaccinaties vermeld op het paspoort en de uitgevoerde testen. 

 
 
 
VI. Voorbeeldverklaringen 
 
Verklaring nr. 1, af te leveren door de erkende dierenarts die het paard onder zijn 
toezicht heeft gehad gedurende de 60 dagen voorafgaand aan de uitvoer 
 

 
Ik ondergetekende…………………………, erkende dierenarts actief onder 
ordenummer ……………………., bevestig hierbij dat het paard geïdentificeerd 
met nummer ……………………………… 

- onder mijn toezicht heeft gestaan van …………….... tot en met 
……………... 

- in België heeft verbleven gedurende deze periode, in het bedrijf 
…………………. 

 
Ik verklaar tevens dat er zich geen geval van van equine infectieuze anemie, 
besmettelijke equine metritis, equine piroplasmose, equine virale arteritis, 
droes, rabiës, paardenpokken, schurft, equine infectieuze abortus (Salmonella 
abortus equi), Surra, epizoötische lymfangitis of miltvuur heeft voorgedaan in 
dit bedrijf gedurende de 6 maanden voorafgaand aan het verblijf van het paard. 
 
 
Datum: 
 
Handtekening en stempel: 
 

 


