
DIEREN / SPERMA / EMBRYO’S / 
BROEDEIEREN / EICELLEN 
 

IB.MA.01.03 Marokko 
oktober 

2015 
 

  1/3 

 
I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Rundersperma 0511 Marokko 
 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.MA.01.03 Veterinair certificaat voor de uitvoer van rundersperma 

naar Marokko 
6 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Marokko 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Marokko is niet nodig voor 
de export van rundersperma. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden  
 
Schmallenbergvirus (SBV) 
 
De Marokkaanse overheid past extra eisen toe voor wat betreft SBV: het certificaat 
dient vergezeld te zijn van de additionele verklaring ter beschikking staat op de 
website van het FAVV. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden  
 
Exportcertificaat 
 
Punt 8.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor wat betreft de vermelde ziekten, op de website 
van het FAVV. 
 
Punt 8.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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Punt 8.3: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de 
regelgeving voor wat betreft brucellose, tuberculose en leukose en op basis 
van een verklaring van de operator voor wat betreft IBR. 
 
Punt 8.4: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van het spermacentrum gedurende de laatste 6 maanden, voor 
wat betreft de medingsplichtige ziekten. 
 
Punten 8.5 tot en met 8.8: deze verklaringen mogen worden ondertekend op 
basis van de erkenning van de operator en de regelgeving. 
 
Punt 8.9: deze verklaring is partieel gedekt door de erkenning van het 
spermacentrum. Voor de ziekten die niet gedekt zijn door de erkenning, in dit geval 
paratuberculose, kan de certificerende agent deze verklaring ondertekenen op basis 
van een verklaring van de dierenarts van het spermacentrum. 
 
Punt 8.10: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring van 
de dierenarts van het spermacentrum. 
 
Punten 8.12 tot en met 8.14: deze verklaringen mogen worden ondertekend op 
basis van de erkenning van de operator en de regelgeving. 
 
Punt 8.15: deze verklaring is een regionale bevoegdheid. De certificerende agent 
mag deze verklaring ondertekenen op basis van een verklaring van de bevoegde 
regionale overheid. 

 
• Voor het Waals Gewest is de bevoegde regionale overheid: 

Direction Générale de l’Agriculture 
Direction de la qualité des produits 
Chaussée de Louvain, 14 
5000 Namur  

• Voor het Vlaams Gewest is de bevoegde regionale overheid : 
Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid 
Ellipsgebouw (5de verdieping) 
Koning Albert II-Laan 35, bus 40  
1030 Brussel 

 
Punten 8.16 en 8.17: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis 
van een verklaring van de dierenarts van het spermacentrum. 
 
Punt 8.18: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 8.19: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring van 
de dierenarts van het spermacentrum. 
 
Punten 8.20 en 8.21.1 tot en met 8.21.4: deze verklaringen mogen worden 
ondertekend op basis van de regelgeving. 
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Punt 8.21.5: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De 
gevraagde garanties zijn van toepassing op de hele periode van verblijf in het 
spermacentrum, en niet enkel op de quarantaine periode. 

• Indien België vrij was/is van blauwtong sinds minstens 2 jaar op het 
moment van spermawinning, dan is de eerste optie van toepassing. 

• Indien België niet vrij was/is van blauwtong sinds minstens 2 jaar op 
het moment van de spermawinning, dan is de tweede of de derde optie 
van toepassing, afhankelijk van de analyses die werden uitgevoerd 
inzake blauwtong door het spermacentrum, en op basis van een 
verklaring van de dierenarts van het spermacentrum voor wat betreft 
de bescherming tegen de vectoren. De operator moet de nodige 
bewijsstukken voorleggen. 

 
Punten 8.22 tot en met 8.24: deze verklaringen mogen worden ondertekend na 
controle. De operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
 
Additionele verklaring 
 
Een van de 3 opties moet worden gekozen. De operator moet de nodige 
bewijsstukken voorleggen. 


