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Toepassingsgebied

Productomschrijving
Paardensperma

GN-code
0511

Land
Canada

II. Bilateraal certificaat
FAVV-code

Titel van het certificaat

EX.VTL.CA.03.01.

Veterinair certificaat voor de uitvoer van paardensperma
van België naar Canada.

5 p.

III. Algemene voorwaarden
Erkenning voor export naar Canada
Een specifieke erkenning door de bevoegde Canadese overheid is niet nodig voor de
export van paardensperma.

Importprocedure
Een import permit is echter noodzakelijk. De procedure betreffende de export van
levende dieren, sperma en embryo's naar Canada is beschikbaar op de website van de
Canadese overheid.

IV. Certificeringsvoorwaarden
De erkende Belgische dierenarts die het paard, waarvan het sperma werd
verzameld en zal worden uitgevoerd, onder zijn toezicht heeft, moet een verklaring
afleveren, waarin de verschillende inrichtingen (o.a. naam en adres) en de periode
voor elk verblijf worden opgenomen waar het paard, in de loop van de laatste 12
maanden voor de winning van het sperma heeft verbleven. Deze verklaring dient als
basis voor de certificering van verschillende punten van het certificaat. De
vermelde periodes moeten elkaar opvolgen.
Zie punt V. van deze instructie voor wat betreft het te gebruiken model (model nr.
1).
Indien bepaalde verblijfplaatsen en/of verblijfdata enkel kunnen worden
geattesteerd door erkende dierenartsen die hun beroep uitoefenen in andere
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lidstaten, dan zal een pre-certificaat (waarin de traceringsinformatie is
opgenomen,) moeten worden aangevraagd bij de bevoegde autoriteiten van het
land waar deze dierenarts erkend is.
Zie punt VI. van deze instructie voor wat betreft de verklaringen die in dit precertificaat moeten opgenomen zijn.
Punt 9.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de dierziektestatus in
België op de website van het FAVV.
Punt 9.2.2: deze verklaring mag worden ondertekend na verificatie van de sanitaire
status van het spermaverzamelcentrum.
Punt 9.3.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de
verklaring(en) en/of het (de) pre-certificaat(certificaten) m.b.t. de verblijfplaatsen en
-data van het paard. Bovendien moet het laatste verblijfsadres sinds tenminste 2
maanden in België staan, behalve indien het paard rechtstreeks naar het
verzamelcentrum werd gebracht na de invoer in België vanuit Canada.
Punt 9.3.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de registers van
het spermaverzamelcentrum.
Punt 9.3.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle.
Punt 9.3.4: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de
verklaring(en) en/of het (de) pre-certificaat(certificaten) m.b.t. de verblijfplaatsen en
-data van het paard.
Punt 9.3.5: deze verklaring kan getekend worden op basis van Europese wetgeving.
Punt 9.3.6: deze verklaring mag worden afgegeven na controle zoals gespecifieerd in het
certificaat.
Punt 9.4.1: deze verklaring kan getekend worden op basis van Europese wetgeving.
Punt 9.4.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring van de
operator, opgesteld overeenkomstig model nr. 2 in punt V. van deze instructie.
Punt 9.4.5: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese
wetgeving.
Punt 9.4.6: de overslag in een ander land is verboden. De operator moet de route die de
zending zal volgen, preciseren. Als een overslag is voorzien, zal de certificatie enkel
plaats kunnen vinden als de operator het bewijs kan leveren dat deze overslag werd
toegelaten door de bevoegde Canadese overheid.
Punt 9.4.7: de container moet worden verzegeld door de inspecteur en het zegelnummer
moet worden gepreciseerd in punt 6.3 van het certificaat
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V. Verklaringsmodellen
Model nr. 1 – af te leveren door een dierenarts erkend in België

Ik ondergetekende ......................................., dierenarts erkend in België met
ordenummer ........................................, bevestig dat ik het paard ………………
geïdentificeerd met chipnummer ……………………… onder mijn toezicht heb gehad en
verklaar hierbij dat:
-

het paard ………………, geboren op ………………. en geïdentificeerd met
chipnummer ……………………… in de volgende inrichtingen heeft verbleven op
de vermelde data, gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de
spermawinning:
Verblijfplaats (naam en
volledige adres)

-

Startdatum van het
verblijf (dd/mm/jjjj)

Einddatum van het
verblijf (dd/mm/jjjj)

er in de voorgemelde bedrijven geen besmettelijke equine metritis vastgesteld
werd vastgesteld gedurende de 60 dagen voorafgaand aan de datum van
spermawinning (datum van winning:…….)

Datum:
Stempel en handtekening:

Model nr. 2 – af te leveren door de operator

Ik, ondergetekende ……………………………………… (naam en adres), verklaar dat het sperma
werd gekoeld of bevroren met een cryogeen of koelend middel dat niet gebruikt werd in
combinatie met andere producten van dierlijke oorsprong.
Datum:
Handtekening:
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VI. Pre-certificatie
De modaliteiten omschreven in de instructie betreffende pre-certificering / preattestatie zijn van toepassing (zie website FAVV, onder het tabblad “Algemene
documenten voor de export naar derde landen”).
Om te kunnen worden gebruikt in het kader van exportcertificering naar Canada,
moet het pre-certificaat afgeleverd door een andere lidstaat minstens de volgende
verklaringen bevatten:

1. The horse(s) with following identification information
Name of the horse

Microchip number

Date of birth

has (have) resided in the holdings mentioned in the table below, at the mentioned
periods
Holding
(name and full address)

Start of residency
(dd/mm/yyyy)

End of residency
(dd/mm/yyyy)

2. No case of contagious equine metritis (CEM) has been registered in the holdings
above-mentioned holdings in the 60 days preceding the collection of the semen on
……………(1))
(1)

date of collection to be provided by the operator requesting the pre-certification
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