EMBRYO’S

I.

IB.AA.15a.02
April 2021

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Runderembryo’s in vivo

II.

ALGEMEEN

GN-code
0511 998520

Land
/

ALGEMEEN CERTIFICAAT

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VLT.AA.15a.02

Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een nietEU-lidstaat (in vivo runderembryo’s verkregen vóór
21/04/2021)

4 blz.

Dit certificaat moet worden gebruikt voor runderembryo’s gewonnen vóór 21
april 2021.
Dit certificaat kan worden gebruikt zowel voor de uitvoer van runderembryo’s
- gewonnen en opgeslagen in België,
- gewonnen in een andere lidstaat (LS) en opgeslagen in België,
- ingevoerd in de EU en opgeslagen in België.
In de twee laatste gevallen moet de operator het intracommunautair certificaat
(model 89/556 (2016/2008) Embryo’s van als huisdier gehouden runderen) of het
importcertificaat (model 2006/168 (2013/309) In vivo verkregen runderembryo’s)
dat de embryo’s heeft vergezeld bij aankomst in België kunnen voorleggen.

III.

UNIFORM VOORBLAD

Er is voor het onder punt II. vermelde certificaat een uniform voorblad beschikbaar op
de FAVV-website.
Dit uniform voorblad moet steeds als eerste pagina aan het onder punt II. vermelde
certificaat worden toegevoegd.
In vak 1.2. referentienummer certificaat dient het certificaatnummer te worden vermeld.
Tevens dient onderaan links de code te worden vervolledigd en onderaan rechts het
totaal aantal pagina’s te worden genoteerd.
Het uniform voorblad is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.
De taal van het uniform voorblad dient te worden gekozen in functie van het land van
bestemming.
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ALGEMEEN

AANVULLENDE GARANTIES INZAKE DIERGEZONDHEID

Het is mogelijk, helemaal aan het einde van het certificaat, om aanvullende garanties
inzake diergezondheid toe te voegen.
Enkel aanvullende garanties die door de bevoegde overheid van het land van
bestemming vereist zijn zullen worden toegevoegd. De operator dient te bewijzen dat
ze effectief door het land van bestemming vereist zijn, aan de hand van een officieel
document van de betrokken bevoegde overheid.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punt 1.24: minstens de volgende informatie verschaffen
- identificatie van de embryodonor,
- erkenningsnummer van de embryowinningsteam,
- datum van winning,
- aantal embryo’s.
Punt 2.1: dit punt kan worden ondertekend voor zover het embryowinningsteam
erkend was voor intracommunautaire handel of voor invoer in de EU op moment
van winning, en het opslagcentrum erkend is voor intracommunautaire handel.
- Embryo’s verkregen en opgeslagen in België: controleren in BOOD.
- Embryo’s verkregen in een andere LS en opgeslagen in België:
o embryowinningsteam: kan worden ondertekend op basis van het
intracommunautair certificaat dat de embryo’s vergezelde bij
verzending naar België;
o opslagcentrum: controleren in BOOD.
- Embryo’s verkregen in een derde land en opgeslagen in België:
o embryowinningsteam: kan worden ondertekend op basis van het
importcertificaat dat de embryo’s vergezelde bij verzending naar
België;
o opslagcentrum: controleren in BOOD.
Punten 2.2 tot en met 2.5: de eisen opgenomen in deze punten zijn de minimale
reglementaire eisen waaraan de dieren, waarvan de embryo’s gewonnen zijn, en
de bedrijven, waar deze dieren verbleven, moeten voldoen wanneer de embryo’s
bestemd zijn voor intracommunautair verkeer of import in de EU. Deze punten
kunnen dus worden ondertekend voor zover het embryowinningsteam erkend
was voor intracommunautaire handel op moment van winning of de embryo’s in
de EU werden toegelaten. Dit wordt al gedekt door de controles uitgevoerd voor
punt 2.1.
Punt 2.6.1 en met 2.6.2: deze verklaringen kunnen worden ondertekend voor
zover het embryowinningsteam erkend is voor intracommunautaire handel of de
embryo’s in de EU werden toegelaten. Dit wordt al gedekt door de controles
uitgevoerd voor punt 2.1.
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