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Erkenning voor uitvoer naar Peru
De winningscentra waarvan het sperma wordt uitgevoerd naar Peru moeten op
voorhand door de Peruaanse overheid zijn goedgekeurd. Opslagcentra vallen niet
onder deze verplichting.
De lijst van goedgekeurde Belgische winningscentra kan op de website van de
Peruaanse overheid worden geraadpleegd. Een link naar deze website is beschikbaar
op de website van het FAVV.
Een winningscentrum dat in de gesloten lijst van winningscentra goedgekeurd voor
uitvoer van rundersperma naar Perou opgenomen wenst te worden, moet een
erkenningsaanvraag voor export indienen bij zijn LCE, volgens de Procedure
exporterkenning (beschikbaar op de website van het FAVV onder “Algemene
documenten voor de export naar derde landen”), aan de hand van het gepaste
aanvraagformulier (EX.VTL.exporterkenning).
Deze erkenningsaanvraag voor export is enkel ontvankelijk indien het vergezeld is van
de vragenlijst die de operator moet invullen. Er moet één vragenlijst per centrum
worden ingevuld. Deze vragenlijst is beschikbaar op de website van het FAVV. Deze
vragenlijst mag in het Engels worden ingevuld, maar een vertaling naar het Spaans
moet noodzakelijk verstrekt worden. Deze vertaling is ten laste van de operator. Een
vertaling van de vragenlijst in het Nederlands wordt ter beschikking gesteld om het
begrip van de vragen te vergemakkelijken.
De LCE evalueert de aanvraag overeenkomstig de Procedure exporterkenning, en
stuurt de erkenningsaanvraag voor export door naar het hoofdbestuur in geval van een
gunstige evaluatie. Het hoofbestuur zorgt voor het overmaken van de aanvraag aan
de Peruaanse overheid.
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De Peruviaanse overheid behoudt zich het recht de inrichtingen te inspecteren
vooraleer een team vooraleer ze in de gesloten lijst op te nemen. De eventuele kosten
van een dergelijk inspectiebezoek zijn ten laste van de vragende operator.
De erkenning loopt vanaf de ontvangst van de bevestiging van DG Controle in verband
met de opname in de gesloten lijst.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Land van winning
De winningscentrum moet aan de volgende eisen voldoen:
- in België gevestigd zijn,
- over een erkenning voor intracommunautaire handel beschikken.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punt 1.9: het winningscentrum vermelden. Dit centrum moet in België gelegen zijn en
over een erkenning voor intracommunautaire handel beschikken.
Punt 1.11: de plaats vermelden waaruit het sperma verzonden wordt (opslagcentrum
of winningscentrum). Deze plaats moet in België gelegen zijn en over een erkenning
voor intracommunautaire handel beschikken.
Punt 1.24: indien de plaats beschikbaar op het certificaat niet voldoende is om alle
uitgevoerde dosissen te vermelden, dan moet de operator exact hetzelfde tabel
opnemen op een zelfstandig document dat als bijlage wordt toegevoegd aan het
certificaat.
Deel 2, punt 1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de
dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten, op de website van het FAVV
controleren.
Deel 2, punt 2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De periode van
verblijf van het stier in het centrum voorafgaand aan de eerste winning voor deze
uitvoer in acht nemen (zie punt 1.24 – 6de kolom voor de winningsdatum). De operator
legt de nodige bewijsstukken voor.
Deel 2, punt 3: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover het
winningscentrum over een erkenning voor intracommunautaire handel beschikt.
Deel 2, punt 4: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.
- Het deel betreffende de goedkeuring door SENASA kan worden ondertekend
voor zover het winningscentrum wel degelijk in de Peruaanse gesloten lijst is
opgenomen (zie punt III. Van deze instructie voor details).
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Het deel betreffende de behandeling van het sperma kan worden ondertekend
op basis van de Europese regelgeving.

Deel 2, punt 5: enkel de aangifteplichtige ziekten die runderen aantasten en waarvoor
gereglementeerde zones worden afgebakend, moeten in acht worden genomen,
m.a.w. runderpest, mond-en-klauwzeer en lumpy skin disease.
Het winningscentrum mag niet gelegen zijn geweest in een zone van 10 km rond een
uitbraak van deze ziekten, en dit voor de 60 dagen voorafgaand aan het laden (dit
moet worden begrepen als de 60 dagen voorafgaand aan de vertrek van de rietjes,
hetzij voor export of naar een opslagcentrum).
- De dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten controleren, op de
website van het FAVV.
- Indien België niet vrij is/was gedurende minstens deze 60 dagen, zich ervan
vergewissen dat het winningscentrum niet opgenomen was in een zone
afgebakend rond een uitbraak van deze ziekten, hetzij op de website van het
FAVV (zie link die verder naar de pagina over de betrokken ziekte verstuurt), of
op de website van de OIE (indien de info niet beschikbaar is op de website van
het FAVV).
Deel 2, punt 6: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese
regelgeving.
Deel 2, punt 7: de van toepassing zijnde optie bepalen op basis van de
analyserapporten, en de andere optie schrappen. Zich ervan vergewissen dat:
- de frequenties van monstername wel degelijk nageleefd werden,
- de resultaten gunstig zijn,
- de analyses uitgevoerd werden in een laboratorium erkend door het FAVV voor
het betrokken parameter.
Deel 2, punt 8: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de status van
het centrum voor tuberculose, in Sanitel.
Deel 2, punt 9: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.
- Punt 9.1: deze eis moet worden geïnterpreteerd als het feit dat er geen isolatie
van runderen lopende was in het centrum op het moment van de winning voor
een geval van boviene campylobacteriose. Dit punt kan worden ondertekend
op basis van een verklaring van het centrumdierenarts, opgesteld
overeenkomstig model nr. 1 in punt VI. van deze instructie.
- Punt 9.2: de testen die jaarlijks worden uitgevoerd voor boviene
campylobacteriose moeten in acht worden genomen. Controleren dat
o de laatste test voorafgaand aan de winning voor deze zending wel
degelijk werd uitgevoerd in het jaar voorafgaand aan de winning,
o het resultaat negatief was,
o de analyse uitgevoerd werd in een laboratorium erkend door het FAVV
voor het betrokken parameter.
De operator legt de nodige bewijsstukken voor.
Deel 2, punt 10: de testen die jaarlijks worden uitgevoerd voor runderbrucellose
moeten in acht worden genomen. Controleren dat
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-

de laatste test voorafgaand aan de winning voor deze zending wel degelijk werd
uitgevoerd in het jaar voorafgaand aan de winning,
- het resultaat negatief was,
- de analyse uitgevoerd werd in een laboratorium erkend door het FAVV voor het
betrokken parameter.
De operator legt de nodige bewijsstukken voor.
Deel 2, punt 11: de van toepassing zijnde optie bepalen op basis van de
analyserapporten, en de andere optie schrappen.
- Punt 11.1: zich ervan vergewissen dat
o de termijnen vermeld voor het uitvoeren van de analyses wel degelijk
nageleefd zijn,
o de resultaten gunstig zijn,
o de analyses uitgevoerd werden in een laboratorium erkend door het
FAVV voor het betrokken parameter.
- Punt 11.2: de status van het centrum voor leukose controleren, in Sanitel en
zich ervan vergewissen dat
o de laatste test voorafgaand aan de winning voor deze zending wel
degelijk werd uitgevoerd minder dan een jaar en meer dan 30 dagen
voorafgaand aan de winning,
o het resultaat negatief was,
o de analyse uitgevoerd werd in een laboratorium erkend door het FAVV
voor het betrokken parameter.
Deel 2, punt 12: de van toepassing zijnde optie bepalen op basis van de
analyserapporten, en de andere optie schrappen.
- Punt 12.1: zich ervan vergewissen dat
o er aan de eis betreffende het verblijf van de runderen na de winning van
deze zending is voldaan, op basis van de in- en uit-registers van de
runderen of na controle in Sanitel,
o de termijnen vermeld voor het uitvoeren van de analyses wel degelijk
nageleefd zijn,
o de resultaten gunstig zijn,
o de analyses uitgevoerd werden in een laboratorium erkend door het
FAVV voor het betrokken parameter.
- Punt 11.2: de status van het centrum voor IBR controleren, in Sanitel. De eis
betreffende de testen kan worden ondertekend op basis van de Europese
regelgeving.
Deel 2, punt 13: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.
- Voor het deel betreffende de afwezigheid van gevallen: deze eis moet worden
geïnterpreteerd als het feit dat er geen isolatie van runderen lopende was in het
centrum op het moment van de winning voor een geval van trichomonose. Dit
punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van het
centrumdierenarts, opgesteld overeenkomstig model nr. 1 in punt VI. van deze
instructie.
- Voor het deel betreffende de test: die kan worden ondertekend op basis van de
regelgeving.
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Deel 2, punt 14: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese
regelgeving.
Deel 2, punt 15: optie 15.1 kan niet worden ondertekend en moet sowieso geschrapt
worden. De van toepassing zijnde optie (tussen opties 15.2 à 15.4) bepalen en hiervoor
rekening houden met:
- De datum van winning (zie punt 1.24),
- De uitgevoerde analyses, en de matrix die werden getest (zie
analyserapporten).
De operator legt de nodige bewijsstukken voor.
Deel 2, punt 16: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese
regelgeving.
Deel 2, punt 17: dit punt kan worden ondertekend na controle.

VI.

MODELVERKLARING

Verklaring nr. 1: af te leveren door de centrumdierenarts van het winningscentrum
Ik ondergetekend…………………………….. (1), centrumdierenarts
winningscentrum ……………………………….. (2), verklaar hierbij:
-

voor

het

dat het sperma voor export naar Peru gewonnen werd tijdens een periode die
van ………………… tot ………………….. (3) loopt,
dat er geen isolatie van runderen omwille van een geval van boviene
campylobacteriose of trichomonose lopende was in het centrum gedurende
deze periode.

Datum:
Handtekening en stempel:
Naam en ordenummer vermelden
Naam en erkenningsnummer voor intracommunautaire handel vermelden
(3) Data van eerste en laatste winning voor deze zending vermelden
(1)
(2)
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