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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Schapensperma 0511 Colombië 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
FAVV-code  Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.CO.03.02 Veterinair certificaat voor de export van sperma van 

schapen naar Colombië  
5 p. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan indien  

- een invoervergunning nodig is, 
- het winningscentrum voorafgaand door de Colombiaanse overheid 

goedgekeurd moet zijn. 
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punt 9.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten. Deze controle kan op de 
website van het FAVV worden uitgevoerd. 
 
Punt 9.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punten 9.3 en 9.4: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van 
de erkenning van het spermacentrum. 
 
Punten 9.5 en 9.6: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van 
de Europese regelgeving. 
 
Punt 9.7: voor wat betreft capriene encefalitis / artritis 

- Indien de fokdieren tijdens de quarantaineperiode niet getest zijn voor capriene 
artritis / encefalitis het certificaat kan ondertekend worden indien alle fokdieren 
minstens dertig dagen voor het ondertekenen van het certificaat op hetzelfde 
moment tijdens hun verblijf in het KI-centrum worden getest en negatieve 
resultaten behalen voor capriene artritis / encefalitis. 

- Indien één of meerdere fokdieren een positief resultaat behaalt voor capriene 
artritis / encefalitis kan het certificaat niet worden ondertekend. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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- Alle fokdieren die nadien aan het KI-centrum worden toegevoegd, moeten 
tijdens de quarantaineperiode worden getest voor capriene artritis / encefalitis. 

 
Punt 9.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punt 9.9: deze verklaring mag worden ondertekend 

- op basis van een verklaring van de centrumdierenarts die bevestigt dat 
het centrum vrij is van enzoötische abortus bij schapen sinds minstens 2 
jaar; 

- na controle van de resultaten op de gevraagde analyses. 
 
Punt 9.10: deze verklaring mag worden ondertekend voor zover het centrum niet 
onderworpen werd aan sanitaire restrictieve maatregelen op het moment dat de 
donordieren zijn binnengekomen in het spermacentrum. 
 
Punten 9.11 en 9.12: deze verklaringen mogen worden ondertekend na controle. 
 
Punt 9.13: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de centrumdierenarts. 


