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Toepassingsgebied

Productomschrijving
Rundersperma

GN-code
051110

Land
Costa Rica

II. Bilateraal certificaat
Type certificaat

Titel van het certificaat

EX.VTL.CR.01.01

Veterinair certificaat voor de export van
rundersperma vanuit België naar Costa Rica

4 p.

III. Algemene voorwaarden
Definities
De “dierenarts van het centrum” die vermeld staat in dit document is de erkende
dierenarts die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gezondheidscontrole van
het spermacentrum.

Exporterkenning voor Costa Rica
Er is geen specifieke exporterkenning nodig. Alle inrichtingen voor het winnen
of het opslaan van rundersperma die erkend zijn door het FAVV voor
intracommunautaire handel, mogen rundersperma naar Costa Rica uitvoeren.

IV. Specifieke voorwaarden
Vestiging van het winningscentrum
Het sperma moet gewonnen zijn in een spermacentrum voor runderen gelegen
in België.

V. Voorwaarden voor certificering
Punt 1.9: het erkenningsnummer stemt overeen met het erkenningsnummer van
het spermawinningscentrum voor het intracommunautaire handelsverkeer.
Punt 1.20: “Pajillas/ Paillettes / Rietjes” vermelden
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Punt 1.22: een bijlage is beschikbaar op de website van het FAVV (onder
“Algemene instructie”) en moet worden gebruikt indien de te exporteren partij
meer dan 4 partijen rietjes bevat.
Punt 2.1: dit punt kan worden ondertekend na controle op de website van het
FAVV en op de website van de OIE voor de status "Mond- en klauwzeer zonder
vaccinatie".
Punt 2.2: de punten die niet van toepassing zijn dienen te worden geschrapt.
Punt 2.2.1: dit punt kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus
van België/zone volgens regionalisatie (indien van toepassing) op de website
van het FAVV en op basis van een attest van de dierenarts van het centrum (zie
punt VI. van deze instructie).
Punten 2.2.2 en 2.2.3: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de
analyseresultaten die bewijzen dat aan deze vereiste is voldaan.
Punten 2.3 en 2.4: de erkenning van het centrum volstaat om te bewijzen dat aan
deze vereisten is voldaan.
Punt 2.5: Dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de
dierenarts van het centrum (zie punt VI. van deze instructie).
Punt 2.6: de erkenning van het centrum volstaat om te bewijzen dat aan deze
vereisten is voldaan.
Punt 2.7: deze eis kan worden ondertekend op basis van gunstige resultaten op
de analyses uitgevoerd in het kader van de erkenning en op basis van de
gunstige resultaten voor leptospirose.
De analyseresultaten moeten ter beschikking van de certificerende agent
worden gesteld.
De certificerende agent doet een steekproefsgewijze controle van de resultaten.
Punt 2.8: dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de
dierenarts van het centrum (zie punt VI. van deze instructie).
Punt 2.9: er moet geen vermelding worden geschrapt, maar er moet wel worden
gecontroleerd dat de ene of de andere optie van toepassing is afhankelijk van
het geval.
De lijst van erkende laboratoria kan worden geraadpleegd op de website van het
FAVV.
Punt 2.9.1: dit punt kan worden bevestigd:
- door na te gaan of de in punt 1.24 vermelde winningsdata wel degelijk data
van vóór 1 juni 2011 zijn, OF
- op basis van de analyseresultaten die bewijzen dat aan deze vereiste is
voldaan.
➔ Opgelet, om als ontvankelijk te worden beschouwd, moet in de
analyseresultaten expliciet vermeld worden dat de seroneutralisatietests
negatief zijn bij een verdunningsdrempel van 1:8.
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Er wordt aan de operatoren aanbevolen om duidelijk op het aanvraagformulier
voor een seroneutralisatietest te vermelden dat het resultaat bij een
verdunningsdrempel van 1:8 moeten worden gegeven.
Punt 2.9.2: dit punt kan worden bevestigd op basis van de analyseresultaten die
bewijzen dat aan deze vereiste is voldaan.
Punt 2.10.1: de verzegeling van de container vóór verzending moet
- ofwel worden uitgevoerd door de certificerende medewerker door middel
van een FAVV-zegel;
- ofwel worden uitgevoerd door de operator zelf door middel van één van
zijn eigen zegels, onder het toezicht en in aanwezigheid van de
certificerende medewerker.
Het zegelnummer moet worden vermeld in het vak 1.21. van het certificaat.
Punt 2.10.2: de erkenning van het centrum volstaat om te bevestigen dat aan de
vereisten is voldaan.

V. Modelverklaring
Modelverklaring, af te leveren door de centrumdierenarts van het centrum waar het
sperma gewonnen werd

Ik, ondergetekende……………………………, verantwoordelijk voor de sanitaire
opvolging van het runderspermacentrum ……………………………………………….
(naam en erkenningsnummer), verklaar voor wat betreft de volgende loten sperma:
Identificatie van het donordier

Datum van spermawinning

dat er aan het volgende wordt voldaan.
•

De donorstieren hebben minstens de laatste 60 dagen voorafgaand aan de
aanvang van de winning en gedurende de winning in het spermacentrum
verbleven.

•

De stieren die in het spermacentrum verblijven hebben geen klinische teken van
boviene virale diarree, infectieuze boviene rhinotracheïtis, trichomonose,
campylobacteriose, boviene tuberculose, blauwtong, paratuberculose,
Schmallenberg-ziekte of boviene enzoötische leucose, vertoond op het moment
van het winnen van het uitgevoerde sperma.

•

De donorstieren hebben geen klinische tekenen van boviene virale diarree,
infectieuze boviene rhinotracheïtis, trichomonose, campylobacteriose, boviene
tuberculose, blauwtong, paratuberculose, Schmallenberg-ziekte of boviene
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enzoötische leucose, vertoond op het moment van het winnen van het
uitgevoerde sperma noch gedurende de 30 dagen erna.
Datum:
Handtekening en stempel:
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