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III.
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor uitvoer naar Israël
Een specifieke erkenning bij de bevoegde Israëlische overheden is niet nodig
voor de uitvoer van in vitro geproduceerde embryo's van runderen.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Verblijfplaatsen van de vrouwelijke donorrunderen
Gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de winning moeten de vrouwelijke
donorrunderen in België hebben verbleven, in maximaal 2 beslagen.
De operator moet zich bij de selectie van voor uitvoer bestemde embryo's ervan
vergewissen dat de donorrunderen aan deze eis voldoen en dat de beslagen
waarin zij hebben verbleven, voldoen aan de gezondheidsvoorwaarden zoals
vereist in de punten 2.4.3.1. tot en met 2.4.3.4 van het certificaat.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punt 1.9: naam en erkenningsnummer van het opslagcentrum.
Punt 1.11: het adres vermelden waar de certificering zal plaatsvinden.
Punt 1.22.: “donoridentiteit": het nummer van de donorkoe.
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Punt 2.1.1.: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de
gezondheidsstatus van België voor de vermelde ziekten op de website van het
FAVV.
- Punt 2.1.1.1: Dit punt moet gecertificeerd worden. Dit is de
gezondheidsstatus van België voor runderpest gedurende de 12 maanden
voorafgaand aan het inwinnen van de embryo’s.
- Punten 2.1.1.2 en 2.1.1.3: Er moet worden voldaan aan één van de twee
punten. Het punt dat niet van toepassing is, moet worden geschrapt.
Indien punt 2.1.1.3 van toepassing is, moeten de subpunten eveneens
worden nageleefd:
• punt 2.1.1.3.1: dit punt kan worden ondertekend op basis van een
attest van de teamdierenarts (zie punt VI – verklaring nr. 1);
• Punt 2.1.1.3.2: dit punt kan worden ondertekend op basis van de
wetgeving;
• Punt 2.1.1.3.3: dit punt kan worden ondertekend op basis van een
verklaring van de bedrijfsdierenarts (zie punt VI – verklaring nr. 2).
- Vaccinaties tegen mond- en klauwzeer en besmettelijke nodulaire
dermatose zijn momenteel verboden in België.
Punten 2.1.2.1 en 2.1.2.2: deze punten kunnen worden ondertekend op
voorwaarde dat het embryoteam een erkenning heeft als embryoteam voor
runderen voor intracommunautair handelsverkeer.
Punt 2.1.2.3: dit punt kan worden ondertekend op voorwaarde
embryoteam aan de certificerende agent aantoont dat het twee keer
wordt geïnspecteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de operator
ervan te vergewissen dat de inspecties in overeenstemming zijn
verwachtingen van de Israëlische autoriteiten.

dat het
per jaar
om zich
met de

Punten 2.2 en 2.3: deze verklaringen kunnen worden ondertekend na controle
van de gezondheidsstatus van de 10 km-zone rond het (de) verzamel-,
verwerkings- en/of opslagcentrum(a) voor de genoemde ziekten en periodes. De
gezondheidsstatus van België kan worden gecontroleerd op de website van het
FAVV en indien nodig op de website van de OIE.
Punt 2.4.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de
gezondheidsstatus van de 10 km-zone rond het bedrijf (de bedrijven) waar de
donor(en) verbleef (verbleven),
voor de genoemde ziekten. De
gezondheidsstatus van België kan worden gecontroleerd op de website van het
FAVV en indien nodig op de website van de OIE.
Punt 2.4.2: Dit punt kan worden ondertekend op basis van de wetgeving
Punt 2.4.3: Dit punt kan worden ondertekend na verificatie in SANITEL, op basis
van het identificatienummer van de donor(en), dat aan de eis is voldaan.
- Punten 2.4.3.1 tot en met 2.4.3.3: Deze punten kunnen worden
ondertekend door verificatie in SANITEL van de gezondheidsstatus van
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het (de) bedrijf (bedrijven) waar het donordier heeft verbleven voor
tuberculose, brucellose en enzoötische runderleucose.
Punt 2.4.3.4: Dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring
van de bedrijfsdierenarts van het (de) beslag(en) waarin de donor(s) in de
zes maanden voorafgaand aan de inwinning heeft (hebben) verbleven (zie
punt VI – verklaring nr. 2).

Punt 2.4.4.1 tot en met 2.4.4.4: De punten die niet van toepassing zijn, moeten
worden geschrapt.;
Deze punten mogen worden ondertekend, in voorkomend geval na verificatie
van de gezondheidsstatus van België voor blauwtong op de website van het
FAVV;
- punt 2.4.4.1.: kan worden ondertekend als België vrij is van blauwtong
gedurende 60 dagen voor en tijdens de inwinning;
- punt 2.4.4.2: bij gebrek aan een seizoensgebonden vrije zone in België kan
het punt nu worden ondertekend op basis van twee attesten:
• een attest van de dierenarts die verantwoordelijk is voor het
gezondheidstoezicht op het beslag van verblijf van het donordier,
dat getuigt van bescherming tegen vectoren van blauwtong tijdens
de 60 dagen voorafgaand aan de winning (zie punt VI – verklaring
nr. 2) EN
• een attest van de dierenarts die verantwoordelijk is voor het
embryoteam dat aantoont dat de zona pellucida van het embryo niet
gepenetreerd is (zie punt VI – verklaring nr. 1);
- punt 2.4.4.3.: kan worden ondertekend op basis van de door de operator
verstrekte documenten waaruit de negatieve testresultaten en de datum
van opslag blijken, hetgeen bewijst dat aan de eis is voldaan;
- punt 2.4.4.4.: kan worden ondertekend op basis van:
• analyseresultaten die bewijzen dat aan de vereiste is voldaan EN
• een attest van de dierenarts die verantwoordelijk is voor het
embryoteam dat aantoont dat de zona pellucida van het embryo niet
gepenetreerd is (zie punt VI – verklaring nr. 1).
Punt 2.5: de operator moet de certificerende agent de relevante bewijsstukken
ter beschikking stellen met betrekking tot de oorsprong van het sperma dat werd
gebruikt voor de bevruchting van de eicellen.
- Voor in België gewonnen sperma is punt 2.5.1 van toepassing. Het sperma
moet afkomstig zijn van een spermacentrum dat beschikt over een
erkenning voor intracommunautair handelsverkeer.
- In het geval van sperma dat in het intracommunautaire handelsverkeer is
gebracht, is punt 2.5.1 van toepassing. De operator moet het
intracommunautaire certificaat (model 88/407 - Rundersperma - D1/D2/D3)
dat bij het sperma is gevoegd, kunnen voorleggen.
- Voor in de EU ingevoerd sperma is punt 2.5.2 van toepassing. De operator
moet het invoercertificaat (model 2011/630 - Rundersperma - sectie A/B/C)
dat bij het sperma is gevoegd, kunnen voorleggen.
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VERKLARINGSMODELLEN

Verklaring nr. 1: wordt door de teamdierenarts alleen afgegeven als België niet meer
vrij is van mond- en klauwzeer en/of besmettelijke nodulaire dermatose, of, om te
bevestigen, indien nodig, dat de zona pellucida niet is gepenetreerd
Ik, ondergetekende, …………………………………………, die de functie uitoefen
van dierenarts verantwoordelijk voor het embryoteam …………………………..
verklaar dat bij de embryo's die bestemd zijn voor de export naar Israël de zona
pellucida niet is gepenetreerd.
Datum:
Stempel en handtekening:

Verklaring nr. 2: af te geven door de bedrijfsdierenarts van de verblijfplaats(en) van
het (de) beslag(en) van het donordier gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de
eicelwinning
Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………… die de
functie van bedrijfsdierenarts uitoefen voor het bedrijf ………………………………
verklaar hierbij dat:
•

(1) (2)

•

Geen enkel dier heeft in de twaalf maanden voorafgaand aan de winning van de
eicellen klinische tekenen van infectieuze boviene rhinotracheïtis/infectieuze
pustuleuze vulvovaginitis vertoond.

•

(1)

Geen enkel dier van het bedrijf is gevaccineerd tegen mond- en klauwzeer(1)
/besmettelijke nodulaire dermatose (1) tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de
winning van de eicellen.

De donordieren werden ten minste gedurende zestig dagen voorafgaand aan
en tijdens het winnen van de eicellen zelf beschermd tegen de vector van
blauwtong.

Datum:
Stempel en handtekening:
(1)

Schrappen indien niet van toepassing
Alleen te attesteren als België zijn status vrij van mond- en klauwzeer en/of besmettelijke nodulaire
dermatose verliest
(2)
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