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I.

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Rundersperma

II.

Turkije

GN-Code
0511

Land
Turkije

NIET-ONDERHANDELD CERTIFICAAT

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTL.TR.NN.03.01

Veterinair gezondheidscertificaat voor de invoer
van sperma van gedomesticeerde runderen uit
lidstaten van de Europese Unie in de Republiek
Turkije

3 blz.

Het bovenvermelde certificaat is een model ter beschikking gesteld door de
overheid van het land van bestemming. De operator moet controleren dat het
nog altijd van toepassing is. Het FAVV zal niet verantwoordelijk gehouden
kunnen worden voor geblokkeerde zendingen gelinkt aan het gebruik van een
verouderde versie van het certificaat.
Voor de certificering dient de Turks - Engelstalige versie van het certificaat
gebruikt te worden. Een vertaling naar het Nederlands wordt ter beschikking
gesteld om het begrijpen van de van toepassing zijnde sanitaire eisen te
vergemakkelijken.

III.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Turkije
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Turkije is niet nodig
voor de uitvoer van rundersperma.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Land van winning
Het sperma moet in België gewonnen zijn. Het spermawinningscentrum moet
beschikken over een erkenning voor intracommunautaire handel.
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Eisen in verband met blauwtong (BT)
Wanneer België niet vrij is van BT voorziet het certificaat verschillende
alternatieven:
- het sperma werd tijdens een vectorvrije periode gewonnen, OF
- de donorstieren zijn regelmatig getest om de afwezigheid van een
contaminatie door de BT-virus te garanderen, OF
- de donorstieren hebben gedurende minstens 60 dagen voorafgaand aan
de winning en tijdens de winning van het sperma in een inrichting
verbleven die tegen vectoren beschermd was.
De eerste bovenvermelde alternatief kan niet worden ondertekend, gezien de
data van start en einde van de vectoractiviteit niet worden vastgesteld in België.
De tweede bovenvermelde alternatief kan worden ondertekend, voor zover de
operator de gunstige analyserapporten ter beschikking kan stellen.
De derde bovenvermelde alternatief is onder voorwaarden certificeerbaar:
- de desinsectisatie van de inrichting waar de donor verbleven heeft
gedurende de 60 dagen voorafgaand aan de winning van het uitgevoerde
sperma en gedurende de winning, moet gewaarborgd worden gedurende
deze gehele periode;
- dit kan door volgende informatie te verstrekken aan de hand van een
verklaring van de centrumdierenarts, opgesteld op basis van model nr. 1
in punt VI. van deze instructie:
• de commerciële naam van de gebruikte producten (deze producten
moeten door de bevoegde Belgische overheid goedgekeurd zijn,
moeten actief zijn tegen vliegende insecten en moeten toegelaten
zijn voor een gebruik op plaatsen waar landbouwhuisdieren
gehouden worden – de lijst van de voor dit gebruik toegelaten
biocides is beschikbaar op de website van het FAVV);
• de frequentie waarmee de genoemde producten zullen worden
gebruikt in de inrichting;
- de operator legt de nodige bewijzen en de gebruiksaanwijzing(en) voor
om te kunnen aantonen dat de frequenties van toediening conform zijn
met de gebruiksaanwijzingen gedetailleerd door de fabrikant.
Eisen in verband met het Schmallenbergvirus
Een additionele verklaring met betrekking tot het Schmallenbergvirus moet als
bijlage worden toegevoegd aan het certificaat. Deze additionele verklaring moet
elke zending van rundersperma naar Turkije vergezellen.
De additionele verklaring is beschikbaar op de website van het FAVV. Voor de
certificering dient de Turks-Engelstalige versie van de additionele verklaring
gebruikt te worden. Een vertaling naar het Nederlands wordt ter beschikking
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gesteld om het begrijpen van de van toepassing zijnde sanitaire eisen te
vergemakkelijken.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Exportcertificaat
Punt I.11: de gegevens van het Belgische spermawinningscentrum dienen
ingevuld te worden. Zich ervan vergewissen
- dat het spermacentrum wel degelijk in België gelegen is,
- dat het spermacentrum wel degelijk erkend is voor intracommunautaire
handel (controleerbaar in BOOD).
Punt I.28: indien de operator niet over genoeg plaats beschikt om alle dosissen
te vermelden die hij wenst uit te voeren, dan moet hij als volgt handelen:
- hij verwijst naar een bijlage in punt I.28,
- hij neemt exact de tabel van punt I.28 over in een apart document, dat
ondertekend, gestempeld en als bijlage aan het certificaat zal worden
toegevoegd door de certificerende agent, na controle ervan.
Punt II.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De
dierziektestatus van België voor mond-en-klauwzeer en runderpest controleren,
op de website van het FAVV, voor de periode die loopt van de 12 maanden
voorafgaand aan de winning tot het moment van uitvoer van het sperma (zie punt
I.28 voor de data van de winning).
- Indien België vrij was van runderpest en mond-en-klauwzeer gedurende
deze periode, moet men “Belgium” vermelden in het invulbaar deel van
het punt. De afwezigheid van vaccinatie kan dan worden ondertekend op
basis van de regelgeving.
- Indien België niet vrij was van runderpest en mond-en-klauwzeer
gedurende deze periode, moet men een deelgebied van België vermelden
in het invulbaar deel van het punt.
• Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de operator om na te
gaan of het beschreven deelgebied aanvaard zal worden door de
Turkse overheid.
• De afwezigheid van vaccinatie kan enkel ondertekend worden
indien vaccinatie niet werd toegelaten aan de hand van een
Ministerieel besluit als controlemiddel tegen de ziekte of indien het
niet werd toegepast in het beschreven deelgebied.
Punten II.2.1 en II.2.2: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis
van de Europese regelgeving.
Punt II.3: dit punt kan worden ondertekend na een controle op de periode die
loopt van de 30 dagen voorafgaand aan de eerste winning voor deze zending tot
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30 dagen na de winningsperiode (bevroren sperma) of tot uitvoer van het sperma
(verse sperma) – zie punt I.28 voor de data van de winning.
- Voor wat betreft rabiës, anthrax en contagieuze boviene
pleuropneumonie: de dierziektestatus van België nagaan op de website
van het FAVV.
• Indien België vrij was gedurende deze periode, is de eis gedekt voor
deze ziektes.
• Indien België niet vrij was voor een (de) vermelde ziekte(s)
gedurende deze periode, kan het punt ondertekend worden voor
deze ziekte op basis van een verklaring van de centrumdierenarts,
opgesteld overeenkomstig model nr. 1 in punt VI. van deze
instructie.
- Voor wat betreft rundertuberculose en brucellose: in Sanitel controleren
dat het centrum wel degelijk over een vrije status beschikte gedurende
deze periode.
Punten II.4.1 tot en met II.4.5: deze verklaringen kunnen ondertekend worden op
basis van de Europese regelgeving.
Punt II.5.1: deze verklaring kan worden ondertekend op basis de Europese
regelgeving.
Punt II.5.2: selecteer de optie van toepassing, afhankelijk van de verblijfsduur
van de donorstier in België voorafgaand aan de winning.
- Dit kan voor optie 1 geverifieerd worden aan de hand van de datum van
de winning in vak I.28 en via Sanitel en/of het runderpaspoort.
- Ook voor optie 2 kan de traceringsinformatie van de donorstier nagegaan
worden aan de hand Sanitel en/of het runderpaspoort, evenals het land
van herkomst (het laatste land van verblijf van de donorstier voor zijn
invoer in België).
Punt II.5.3: schrap de optie(s) niet van toepassing voor wat betreft BT
- Punt II.5.3.1: deze verklaring kan worden ondertekend voor zover de
donorstier enkel in landen / zones vrij van BT heeft verbleven gedurende
de 60 dagen voorafgaand aan de winning en gedurende de winning.
De traceerbaarheid van het rund via Sanitel en/of het runderpaspoort
controleren, om het (de) land(en) van verblijf van het donorstier
gedurende deze periode te bepalen.
• De dierziektestatus van België voor BT controleren, op het moment
van verblijf in België, op de website van het FAVV.
• Indien het rund gedurende deze periode ook buiten België
verbleven heeft, de status met betrekking tot BT van de
landen/zones waar de donor verbleven heeft, nagaan op de website
van het OIE.
- Punt II.5.3.2: verklaring die sowieso dient te worden geschrapt.
- Punt II.5.3.3: deze verklaring kan ondertekend worden voor zover de
operator de implementatie van de desinsectisatie van het spermacentrum
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bevestigt, aan de hand van een verklaring van de centrumdierenarts,
opgesteld overeenkomstig model nr. 1 in Punt VI. van deze instructie.
- Punten II.5.3.4 en II.5.3.5: deze verklaring(en) kan (kunnen) ondertekend
worden voor zover de operator beschikt over de nodige analyserapporten.
• De analyseresultaten en de data van staalname controleren.
• Controleren dat de analyse(s) uitgevoerd werd(en) door een
laboratorium dat is opgenomen in de lijst van de FAVV-erkende
laboratoria.
Alle informatie wordt door de operator ter beschikking gesteld van de
certificerende agent, de datum van de winning kan men terugvinden in vak I.28.
Punt II.5.4: de dierziektestatus van België voor epizoötische hemorragische
ziekte (EHD) op het moment van de winning controleren, op de website van het
FAVV. De niet van toepassing zijnde opties schrappen.
- Indien België vrij was van EHD op moment van de winning kan punt II.5.4.1
worden ondertekend.
- Indien België niet vrij was van EHD op moment van de winning, dient men
de aanwezige serotypes in te vullen in punt II.5.4.2 en moet de operator de
nodige analyserapporten voorleggen aan de certificerende agent.
De van toepassing zijnde optie selecteren, afhankelijk van de uitgevoerde
analyse en de data van staalname.
Voor het uitvoeren van deze analyse(s) kan men gebruik maken van het
laboratorium “Sciensano VET”.
Punt II.6: deze verklaring kan men ondertekenen na controle van de datum van
de winning (vak I.28) en van de datum van erkenning van het
spermawinningscentrum.
Deze datum van erkenning kan men nagaan in BOOD.
Punt II.7: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese
regelgeving.
Additionele verklaring met betrekking tot het Schmallenbergvirus (SBV)
De certificerende agent vult de additionele verklaring omtrent het SBV in, en
voegt die als bijlage toe aan het certificaat.
Hij bepaalt welke optie van toepassing is op basis van de datum van de winning
(terug te vinden in vak I.28) of de matrix die geanalyseerd werd voor SBV
(donordieren of sperma).
Indien de garanties inzake SBV worden gegeven aan de hand van analyses,
controleert hij:
- de analyseresultaten,
- de data van staalname, indien het donorstieren waren die getest werden,
en
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dat de analyse(s) wel degelijk uitgevoerd werd(en) in een laboratorium dat
is opgenomen in de lijst van de FAVV-erkende laboratoria.
De operator legt de nodige documenten voor aan de certificerende agent.
-

De niet van toepassing zijnde opties moeten worden geschrapt.

VI.

MODELVERKLARINGEN

Verklaring nr. 1: af te leveren door de centrumdierenarts
Ik, ondergetekende ......................................., centrumdierenarts verantwoordelijk
voor het spermawinningscentrum ……………………..(1), verklaar hierbij dat:
-

het spermawinningscentrum vrij was van rabiës(3), anthrax(3) en/of
besmettelijke boviene pleuropneumonie(3) gedurende de periode die loopt van
de 30 dagen voorafgaand aan de eerste winning voor de zending bestemd
voor Turkije tot de 30 dagen na deze winning (bevroren sperma)(3) / de dag
van uitvoer van het sperma (verse sperma)(3);

-

(4)

(2)

de inrichting waar de donorstieren werden gehouden gedurende de 60
dagen voorafgaand aan de eerste winning voor de zending bestemd voor
Turkije en gedurende deze winning, werd vrij gemaakt van insecten:
o aan de hand van volgende product(en): …………………………….. (5)
o op volgende data: ………………………………………………………(6)

Datum:
Stempel en handtekening:
(1) Naam

en erkenningsnummer vermelden
Enkel te verklaren indien België niet vrij was van deze ziekte(n) gedurende de vermelde periode
(3) Schrappen wat niet van toepassing is
(4) Enkel te verklaren indien de operator de eisen betreffende blauwtong wenst te laten ondertekenen
op basis van de implementatie van een desinsectisatie van het spermacentrum
(5) Commerciële naam vermelden
(6) Alle data van behandeling vermelden
(2)
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