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1. Doel
Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 18 december
2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het
handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten en tot
vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en
embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten.

2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief is van toepassing op alle spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en
embryoproductieteams voor schapen en geiten die sperma, eicellen en embryo’s, bestemd voor de
nationale handel en het handelsverkeer, winnen, produceren, behandelen en opslaan.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor
de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen
en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra,
embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende
schapen en geiten.
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen.
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Koninklijk besluit van 22 mei 2014 inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het
intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten.
Koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde
producten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen.
Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de
invoer en het verkeer van schapen en geiten.
3.2.

Andere

/

4. Definities en afkortingen
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
PCE: provinciale controle-eenheid van het FAVV.
Nationale handel: de handel op het Belgisch grondgebied.
Handelsverkeer: handelsverkeer tussen lidstaten van de Europese Unie.
Invoer: het binnenbrengen op het Belgisch grondgebied van bepaalde producten herkomstig
uit derde landen.
Aangifteplichtige ziekten: de ziekten bij schapen en geiten vermeld in het koninklijk besluit van
3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van
hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de
aangifteplicht.
Spermacentrum: door het FAVV erkende inrichting waar sperma dat bestemd is voor
kunstmatige inseminatie wordt gewonnen, behandeld, bewaard en opgeslagen.
Spermaopslagcentrum: door het FAVV erkende inrichting waar sperma dat bestemd is voor
kunstmatige inseminatie wordt opgeslagen.
Embryoteam: door het FAVV erkende groep technici of een organisatievorm onder toezicht
van een teamdierenarts, bevoegd om embryo’s te winnen, te behandelen en op te slaan.
Embryoproductieteam: embryoteam dat door het FAVV erkend is voor de bevruchting in vitro.

5. Voorwaarden voor de nationale handel in sperma, eicellen en embryo’s
van schapen en geiten
5.1. Erkenningsvoorwaarden voor sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams, actief in de
nationale handel
Sperma van schapen en geiten kan enkel verhandeld worden op de Belgische markt als het
gewonnen en behandeld wordt in een spermacentrum en opgeslagen wordt in een spermacentrum of
spermaopslagcentrum dat door het FAVV is erkend. De erkenningsvoorwaarden voor spermacentra
zijn opgenomen in bijlage 1. De erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra zijn opgenomen in
bijlage 2.
Eicellen en embryo’s van schapen en geiten kunnen enkel verhandeld worden op de Belgische markt
als ze gewonnen, behandeld en opgeslagen worden door een embryoteam of geproduceerd worden
door een embryoproductieteam dat door het FAVV is erkend. De erkenningsvoorwaarden voor
embryo(productie)teams zijn opgenomen in bijlage 3.
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Alle sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams die erkend zijn door het FAVV voor de
nationale handel worden ten minste eenmaal per kalenderjaar gecontroleerd door een officiële
dierenarts op het naleven van de erkenningsvoorwaarden. De kost van deze controle is ten laste van
het centrum of team.
5.2. Voorwaarden voor sperma en embryo’s, bestemd voor de nationale handel
Het sperma is gewonnen bij donordieren die voldoen aan de voorwaarden die in punt 3 bij bijlage 1
zijn vastgelegd.
De embryo’s zijn het resultaat van inseminatie met sperma dat voldoet aan alle voorwaarden voor de
nationale handel.

6. Voorwaarden voor het handelsverkeer van sperma, eicellen en embryo’s
van schapen en geiten
6.1. Erkenningsvoorwaarden voor sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams, actief in het
handelsverkeer
Sperma van schapen en geiten kan enkel in het handelsverkeer worden gebracht als het gewonnen,
en behandeld wordt in een spermacentrum en opgeslagen wordt in een spermacentrum of
spermaopslagcentrum dat door het FAVV is erkend. De erkenningsvoorwaarden voor spermacentra
zijn vastgelegd in bijlage 4. De erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra zijn vastgelegd in
bijlage 5.
Eicellen en embryo’s van schapen en geiten kunnen enkel in het handelsverkeer worden gebracht als
ze gewonnen, behandeld en opgeslagen worden door een embryoteam of geproduceerd worden door
een embryoproductieteam dat door het FAVV is erkend. De erkenningsvoorwaarden voor
embryoteams zijn opgenomen in bijlage 6. De erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams
zijn opgenomen in bijlage 7.
Alle spermacentra en embryo(productie)teams die erkend zijn door het FAVV voor het handelsverkeer
worden ten minste eenmaal per kalenderjaar gecontroleerd door een officiële dierenarts op het
naleven van de erkenningsvoorwaarden. Spermacentra die een niet-seizoensgebonden activiteit
hebben (continue winning gedurende het jaar) en spermaopslagcentra worden jaarlijks ten minste
tweemaal officieel gecontroleerd. De kost van deze controles is ten laste van het centrum of team.
6.2. Voorwaarden voor sperma, eicellen en embryo’s, bestemd voor het handelsverkeer
Het sperma is gewonnen bij donordieren die voldoen aan de voorwaarden die in punt 3 bij bijlage 4
zijn vastgelegd.
De eicellen en de embryo’s zijn gewonnen bij donordieren die voldoen aan de voorwaarden die in punt
3 bij bijlage 6 (in vivo winning) en 7 (in vitro productie) zijn vastgelegd. De embryo’s zijn het resultaat
van inseminatie met sperma dat voldoet aan alle voorwaarden voor het handelsverkeer.
6.3. Certificering
Sperma, eicellen en embryo’s die zich in het handelsverkeer bevinden, gaan tijdens het vervoer naar
de plaats van bestemming vergezeld van een gezondheidscertificaat dat ondertekend is door een
officiële dierenarts. Dit betekent dat voor elke zending van sperma, eicellen en embryo’s vanuit een
Belgisch sperma(opslag)centrum of embryo(productie)team naar het buitenland een
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gezondheidscertificaat moet worden opgesteld en ondertekend door een officiële dierenarts van het
FAVV vóór verzending.
Voor meer informatie omtrent de certificeringsprocedure kan u terecht bij de PCE of op de FAVVwebsite. Voor praktische informatie over de certificering : zie ook de omzendbrief met betrekking tot
het gebruik van TRACES door de operatoren bij het intracommunautaire handelsverkeer in levende
dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong.
Sperma, eicellen en embryo’s die vanuit het buitenland België worden binnen gebracht, moeten
eveneens vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat is opgesteld en ondertekend door een
officiële dierenarts van het exporterende land.

7. Voorwaarden voor de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van
schapen en geiten
Sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten worden slechts ingevoerd uit derde landen
indien zij ten minste voldoen aan de voorwaarden voor het handelsverkeer, zoals bepaald in punt 6.
De invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten is beperkt tot derde landen of
delen daarvan die voorkomen op de lijst in bijlage I (voor sperma) en bijlage III (voor eicellen en
embryo’s) bij besluit 2010/472/EU van de Commissie van 26 augustus 2010 inzake de invoer van
sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten in de Unie.
Het sperma, de eicellen en de embryo’s mogen slechts ingevoerd worden als zij vergezeld gaan van
een gezondheidscertificaat dat is opgesteld en ondertekend door een officiële dierenarts van het
exporterende derde land.

8. Modaliteiten voor het toekennen, schorsen en intrekken van de
erkenningen
8.1. Aanvraag van de erkenning
De aanvraag van de erkenning gaat uit van de verantwoordelijke van het sperma(opslag)centrum of
embryo(productie)team en is gericht aan de PCE van de provincie waar het centrum of team zich
bevindt.

8.2. Schorsing of intrekking van de erkenning
Wanneer het FAVV van oordeel is dat niet aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan, wordt de
erkenning geschorst of ingetrokken volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
koninklijk besluit van 16 januari 2006.
Wanneer aangifte wordt gedaan van een vermoedelijke besmetting met een van de aangifteplichtige
ziekten, schorst het FAVV de erkenning van het centrum of team totdat het vermoeden officieel is
weerlegd. Het FAVV ziet erop toe dat de nodige maatregelen worden getroffen om het vermoeden te
bevestigen of te weerleggen en om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Wanneer het
vermoeden wordt bevestigd, kan het centrum of team pas opnieuw worden erkend nadat de ziekte en
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de besmettingsbron zijn uitgeroeid en de nodige reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden zijn
verricht.

9. Bijlagen
1. Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in de nationale
handel.
2. Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in de
nationale handel.
3. Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor schapen en
geiten, actief in de nationale handel.
4. Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in het
handelsverkeer.
5. Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in het
handelsverkeer.
6. Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor schapen en geiten, actief in het
handelsverkeer.
7. Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor schapen en geiten, actief in het
handelsverkeer.

10. Overzicht van de revisies

Versie
1.0

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
28/01/2016
Originele versie
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