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Titel van het certificaat

EX.VLT.AA.4a.02

Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet EUlidstaat (rundersperma gewonnen vóór 21/04/21)

9 blz.

Dit certificaat moet worden gebruikt voor rundersperma gewonnen vóór 21 april
2021.
Dit certificaat kan worden gebruikt voor de uitvoer van sperma
- 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 88/407 (2016/2008) Rundersperma – D1) of het importcertificaat (model
2011/630 (2015/569) Rundersperma – sectie A) dat de rietjes 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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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 1.9: de informatie betreffende het winningscentrum vermelden.
Punt 1.11: de informatie betreffende het winningscentrum of opslagcentrum
vermelden, naargelang de plaats van waaruit het sperma uitgevoerd wordt.
Punt 1.24: minstens de volgende informatie verschaffen
- identificatie van de donor,
- datum van winning,
- aantal rietjes,
- identificatie van de rietjes.
Punt 2.1: dit punt kan worden ondertekend voor zover het spermacentrum
erkend is voor intracommunautaire handel of voor invoer in de EU.
- Spermacentrum gelegen in België: controleren in BOOD.
- Spermacentrum gelegen in een andere LS: kan worden ondertekend op
basis van het intracommunautair certificaat dat de rietjes vergezelde bij
verzending naar België.
- Spermacentrum gelegen in een derde land dat goedgekeurd is voor de
invoer van sperma in de EU: kan worden ondertekend op basis van het
importcertificaat dat de rietjes vergezelde bij verzending naar de EU.
Punten 2.2 tot en met 2.4: de eisen opgenomen in deze punten zijn de minimale
reglementaire eisen waaraan de dieren en het winningscentrum moeten voldoen
wanneer het sperma bestemd is voor intracommunautair verkeer of import in de
EU. Deze punten kunnen dus worden ondertekend voor zover het
winningscentrum erkend is voor intracommunautaire handel of het sperma in de
EU werd toegelaten. Dit wordt al gedekt door de controles uitgevoerd voor punt
2.1.
Punt 2.5: dit punt kan worden ondertekend na controle.
- Sperma gewonnen in België:
o Optie 2.5.1: de dierziektestatus van België voor blauwtong
controleren, op de website van het FAVV of op de website van de
OIE indien de info niet beschikbaar is op de website van het FAVV
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(het laatste beschikbare semestriële rapport van voor de
winningsperiode raadplegen alsook de afwezigheid van notificaties
tussen de datum van dit rapport en de eindedatum van de
winningsperiode – de ziekte die aangevinkt moet worden is
Bluetongue virus (inf. with)).
Voor de winningsperiode, zie in functie van wat vermeld is in punt
I.24.
Deze optie kan enkele weerhouden worden indien België vrij was
gedurende de vermelde periode.
o Optie 2.5.2: België bepaalt geen start- en einddatum voor de
vectoriële periode. Deze optie kan dus niet worden weerhouden.
o Optie 2.5.3: deze optie kan enkel worden gekozen indien de
operator bewijs kan aanleveren dat het spermacentrum tegen
vectoren beschermd was overeenkomstig wat beschreven is in
Bijlage V, Deel II, Hoofstuk 3 bij Gedelegeerde Verordening (EU)
2020/689.
o Opties 2.5.4 en 2.5.5: indien geen van de vorige opties kan worden
ondertekend, controleren dat de donoren aan analyses voor
blauwtong worden onderworpen, en de optie behouden die past bij
het toezicht die is toegepast door het spermacentrum.
Sperma gewonnen in een andere LS: de te weerhouden optie bepalen op
basis van wat vermeld is op het intracommunautair certificaat dat de
rietjes vergezelde bij verzending naar België.
Sperma gewonnen in een derde land dat goedgekeurd is voor de invoer
van sperma in de EU: de te weerhouden optie bepalen op basis van wat
vermeld is op het importcertificaat dat de rietjes vergezelde bij verzending
naar de EU.

Punt 2.6: dit punt kan worden ondertekend voor zover het spermacentrum
erkend is voor intracommunautaire handel / het sperma in de EU werd toegelaten
en voor zover het opslagcentrum erkend is voor intracommunautaire handel.
- Voor het spermacentrum: dit wordt al gedekt door de controles uitgevoerd
voor punt 2.1.
- Voor het opslagcentrum: controleren in BOOD.
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