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Titel van het certificaat

EX.VTL.AR.01.01

Veterinair certificaat voor de export van paardensperma
naar de Republiek Argentinië.

III.

5 p.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Argentinië
Enkel inrichtingen goedgekeurd door de Argentijnse overheid mogen paardensperma
naar Argentinië uitvoeren.
De lijst met de goedgekeurde inrichtingen kan worden geraadpleegd op de website
van het FAVV.
Inrichtingen die wensen opgenomen te worden in de lijst van inrichtingen goedgekeurd
voor de uitvoer van paardensperma naar Argentinië, moeten een
exporterkenningsaanvraag indienen bij hun LCE, volgens de procedure
exporterkenning (zie website FAVV, onder “Algemene documenten voor de export
naar derde landen”) en aan de hand van de van relevante formulier
(EX.VTL.exporterkenning).
Bij gunstig advies maakt de LCE de aanvraag over aan het Hoofdbestuur, die deze
verder zal doorsturen naar de Argentijnse overheid, via de Europese Commissie.
Zodra de inrichting vermeld is op de prelisting, zal ze hiervan een schriftelijke
bevestiging krijgen en kan de export opgestart worden.
Inrichtingen die voorkomen op de lijst van goedgekeurde bedrijven kunnen door de
bevoegde overheid van de Republiek Argentinië worden geaudit. De mogelijke
kosten van een dergelijk inspectiebezoek (vliegtuigticket, hotel, tolk,…) moeten
gedragen worden door de operator die op de gesloten lijst wenst opgenomen te
worden, indien ze niet door het importerende land gedragen worden.
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SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Verblijfplaats van de donorpaarden voorafgaand aan de winning van de uitgevoerde
sperma
De donoren moeten minstens 6 maanden in België hebben verbleven voorafgaand
aan de winning, en moeten gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de winning
en gedurende de winning hebben verbleven in landen die aan specifieke sanitaire
eisen voldoen.
Om na te gaan of er aan deze eisen wordt voldaan, moet men de verblijfplaats(en) van
het paard kennen voor wat betreft de laatste 12 maanden voorafgaand aan de winning
van het uitgevoerde sperma. Er wordt geen rekening gehouden met punctuele
verplaatsingen in het kader van deelname aan wedstrijden of shows.
De informatie met betrekking tot de verblijfsplaats(en) kan worden gegeven aan de
hand van de volgende bewijzen:
- een registratie van het donorpaard in de Belgische databank gedurende ten
minste 12 maanden op het moment van de spermawinning; OF
- een registratie van het donorpaard in de Belgische databank gedurende ten
minste 6 maanden op het moment van de spermawinning EN
verblijfsverklaringen voor de overige voorafgaande maanden (zodat een duur
van minimum 12 maanden voorafgaand aan de spermawinning gedekt is); OF
- voor hengsten die enkel in België aanwezig zijn voor de duur van het
dekseizoen en bijgevolg in dit kader vrijgesteld zijn van een registratie in de
Belgische databank, een registratie in het ingangsregister van het
spermacentrum waar zij verbleven sinds meer dan 6 maanden op het moment
van de spermawinning EN verblijfsverklaringen voor de overige voorafgaande
maanden (zodat een duur van minimum 12 maanden voorafgaand aan de
spermawinning gedekt is).
Deze verblijfsverklaring kan worden afgeleverd door de eigenaar van het paard
of zijn vertegenwoordiger. Ze moet worden afgeleverd aan de hand van het
model dat beschikbaar is op de website van het FAVV (document
“Verblijfsverklaring voor paarden” onder het hoofdstuk Algemene instructie), en
moet de verschillende plaatsen van verblijf (volledig adres, land inbegrepen)
vermelden alsook de periode van verblijf op deze plaatsen, voor de gevraagde
periodes.
Analyses voor besmettelijke baarmoederontsteking
Op het certificaat wordt vermeld dat de staalname voor analyses voor
besmettelijke baarmoederontsteking moet gebeuren onder officieel toezicht.
Gezien een spermacentrum, en bij uitbreiding de centrumdierenarts die daaraan
verbonden is, onder toezicht staan van het FAVV, wordt het als voldoende
beschouwd dat de staalname door de centrumdierenarts wordt uitgevoerd.
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Dit moet gegarandeerd worden door een verklaring van de centrumdierenarts
(zie modelverklaring in punt VI. van deze instructie).

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punt 8.2: het erkenningsnummer komt overeen met het erkenningsnummer voor het
intracommunautair handelsverkeer.
Punt 12.1: controleren dat België wel degelijk vrij was van de vermelde ziektes op
moment van de winning, op de website van het FAVV.
Punt 12.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese
wetgeving. De naburige inrichtingen zijn immers inrichtingen die grenzen aan het
domein van het spermacentrum. Overeenkomstig de erkenningsvoorwaarden van de
spermawinnings- en -opslagcentra en -stations die worden beschreven in de Europese
wetgeving moet het centrum zo worden gebouwd of geïsoleerd dat ieder contact met
dieren van buitenaf wordt vermeden.
Punt 12.3: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.
- Voor de aangifteplichtige ziektes equine infectieuze anemie, Oosterse en
Westerse paardenencefalomyelitis, vesiculaire stomatitis): de dierziekte-status
van België controleren, voor de betrokken periode, op de website van het FAVV.
- Voor de overige ziektes: de eisen kunnen worden ondertekend op basis van
een verklaring van de centrumdierenarts (zie model in punt VI. Van deze
instructie).
Punt 12.4: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. Het spermacentrum
moet beschikken over een erkenning voor het intracommunautair handelsverkeer om
te voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen van Richtlijn 92/65/EEG.
Punt 12.5: de verschillende landen van verblijf gedurende de 12 maanden voorafgaand
aan de winning bepalen, op basis van de beschikbare informatie (registratie in
Belgische databank en/of verblijfsverklaring(en) en/of registratie in het
ingangsregister van een Belgische spermacentrum voor hengsten die in België enkel
aanwezig zijn voor het dekseizoen).
- Controleren dat de donor minstens de 6 maanden voorafgaand aan de winning
in België heeft verbleven (zie Punt IV. voor de verschillende mogelijke
bewijsstukken).
- Controleren dat België wel degelijk vrij was van de vermelde ziektes gedurende
de periode van verblijf in België voorafgaand aan de winning. Dit kan worden
gecontroleerd op de website van het FAVV.
- Controleren dat de eventuele overige landen vrij waren van de vermelde ziektes
gedurende de periode van verblijf in deze landen. Dit kan worden gecontroleerd
op de website van de OIE (OIE – animal disease events) als volgt:
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o In de kolom " Country/Territory " klikt u op Select all om de selectie
van alle landen ongedaan te maken; vervolgens selecteert u in het
uitklapmenu alleen het (de) relevante land(en);
o In de kolom "Disease" klikt u op Select all om de selectie van alle
ziekten ongedaan te maken; vervolgens selecteert u in het
uitklapmenu alleen African horse sickness, African horse sickness
virus, Dourine, Glanders, Japanese encephalitis et Venezuelan
equine encephalomyelitis;
o In de kolom "Report date", selecteer een periode die de 12 maanden
voorafgaand aan de winning beslaat (door te klikken op de
startdatum en vervolgens op de einddatum).
 Als het zoekresultaat geen gegevens oplevert (no data
found), is het punt gedekt.
 Indien het zoekresultaat één of meer meldingen (rijen in de
tabel) oplevert, controleer dan of één van deze meldingen is
gedaan in één van de landen gedurende de periode dat het
paard in dat land verbleef.
 Indien niet, dan is het punt gedekt.
Punten 12.6 en 12.7: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van een
verklaring van de centrumdierenarts (zie model in punt VI. Van deze instructie).
Punt 12.8: de operator moet de resultaten op de gevraagde testen ter beschikking
stellen van de certificerende dierenarts. Er moet tevens rekening worden gehouden
met het volgende.
- Punt 12.8.2: onder “gehalte nul” moet “met negatief resultaat” worden begrepen.
- Punt 12.8.3.1: de test kiezen die van toepassing is volgens de vaccinatiestatus
van de donordier. Wanneer het een gevaccineerd donordier betreft, moet er
maar een van de twee vermelde testen worden uitgevoerd (12.8.3.2.1 of
12.8.3.2.2).
- Punt 12.8.5: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover de operator
beschikt over een verklaring van de centrumdierenarts (zie model in punt
VI. van deze instructie).
- Punt 12.8.6.2: de van toepassing zijnde optie kiezen; in geval van
antibioticabehandeling, moet deze specifiek voor leptospirose zijn en moet de
toediening ervan worden geattesteerd door een verklaring van de
centrumdierenarts (zie model in punt VI. Van deze instructie).
Punt 12.9: dit punt kan ondertekend worden op basis van de regelgeving.
Punt 2.10: dit punt kan ondertekend worden na controle, en het zegelnummer moet
worden vermeld. De transportcontainer moet worden verzegeld door de certificerende
dierenarts, aan de hand van een FAVV-zegel of aan de hand van een zegel die de
operator ter beschikking stelt.
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MODELVERKLARING

Verklaring af te leveren door centrumdierenarts
Ik, ondergetekende, ………………………………..., centrumdierenarts voor het
spermacentrum ……………………..(1), verklaar hierbij dat er aan de volgende eisen
is voldaan voor wat betreft het sperma dat werd gewonnen van …………… tot en
met ………………..(2) van donorhengst …………………(3) met identificatienummer
….…………(4).
-

Er werd geen geval van de volgende ziekten vastgesteld in het
spermacentrum gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de
eerste winning tot 30 dagen na de laatste winning:
o besmettelijke baarmoederontsteking,
o equine virale arteritis,
o surra
o coitaal exantheem,
o paardeninfluenza (type A),
o equine rhinopneumonie,
o salmonellose (Salmonella abortus equi).

-

De donorhengst werd niet voor natuurlijke dekking gebruikt gedurende de 60
dagen voorafgaand aan de spermawinning.

-

De donorhengst heeft geen klinische verschijnselen van ziekten vertoond
gedurende de 30 dagen na de laatste winning.

-

De
donorhengst
werd
aan
analyses
voor
besmettelijke
baarmoederontsteking onderworpen. De staalname voor deze analyses
is door mezelf uitgevoerd. Onmiddellijk na de laatste staalname voor de
diagnosetest voor besmettelijke baarmoederontsteking werd het volgende
onder mijn toezicht uitgevoerd:
o de externe genitaliën, met inbegrip van de voorhuid, penis, fossa
glandis en sinus urethralis, werden gereinigd gedurende 5
opeenvolgende dagen met een 2% chlorhexidine oplossing en werd er
een zalf met 0,2% nitrofurazone aangebracht;
o de hengst kreeg een preventieve behandeling met 5,000,000 IU
Ampicilline per dag gedurende 5 opeenvolgende dagen.

-

De donorhengst heeft een behandeling tegen leptospirosis gekregen
gedurende de 60 dagen voorafgaand aan de winning (5).

Datum:
Stempel en handtekening:
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(1) Naam

en erkenningsnummer spermacentrum vermelden
Data van start en einde van winningsperiode aangeven
(3) Naam van de hengst (overeenkomstig paspoort) vermelden
(4) Identificatie van de hengst vermelden
(5) Kan worden geschrapt indien het paard werd onderworpen aan een diagnosetest zoals vermeld
op het certificaat
(2)
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