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I. Toepassingsgebied  
 
Productomschrijving GN-code Land 
Diepgevroren sperma van 
paarden 

0511 99 85 10 
 

EC 

 
 
 
II. Landspecifiek certificaat 
 
Code FAVV: Titel van het certificaat: Totaal aantal 

pagina’s: 
   
EX.VLT.EC.01.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van sperma naar 

Ecuador 
4 blz 

 
 
 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 

1.  Het spermacentrum moet voldoen aan de bepalingen van het Ministerieel besluit van 31 
augustus 1993 tot vaststelling van de veterinairrechterlijke voorschriften voor het 
handelsverkeer en de invoer van dieren, sperma, eicellen en embryo’s van soorten waarvoor 
ten aanzien van de veterinairrechterlijke voorschriften geen specifieke reglementering is 
opgesteld, als bedoeld in bijlage III, A, van het koninklijk besluit van 31 december 1992 
betreffende de veterinaire en zoötechnische controles, die van toepassing zijn op het 
intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten. 

 
2.  De dierziekte vermeld onder punt 2.1. is aangifteplichtig. Op basis van deze aangifteplicht 

kan worden nagegaan of de verklaring onder punt 2.1. kan worden ondertekend. 
 

3.  De verklaring onder punt 2.2. kan worden ondertekend op basis van de erkenning van het 
spermacentrum voor het intracommunautair handelsverkeer. 

 
4.  De verklaring onder punt 2.3. kan worden ondertekend na controle. 

 
5.  De verklaring onder punt 2.4. kan worden ondertekend op basis van de erkenning van het 

spermacentrum voor het intracommunautaire handelsverkeer. 
 

6.  Voor het eerste deel van de verklaring onder punt 2.5. geldt dat het donordier sinds de 
geboorte of tijdens de laatste 6 maanden vóór de spermawinning in het land van uitvoer 
moet hebben verbleven. Het donordier moet hiervoor sinds de geboorte of minstens de 
laatste 6 maanden vóór de spermawinning doorlopend zijn geregistreerd in de centrale 
gegevensbank die wordt beheerd door de v.z.w. Belgische Confederatie van het paard.  
De verklaring dat het donordier sinds de geboorte of tijdens de laatste 6 maanden vóór de 
spermawinning verbleven heeft in het land van uitvoer dat ten minste 6 maanden vrij was 
van dourine, kan worden ondertekend op basis van de aangifteplicht van dourine. 

 
7.  De verklaring onder punt 2.6., kan worden ondertekend op basis van de erkenning voor het 

intracommunautaire handelsverkeer van het spermacentrum. 
 

8.  De verklaring onder punt 2.7.1. kan worden ondertekend op basis van de erkenning van het 
intracommunautaire handelsverkeer van het spermacentrum. 
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9.  De verklaringen onder de punten 2.7.2., 2.7.4. en 2.8.1. kunnen worden ondertekend na 
controle van laboratoriumresultaten en voor punt 2.7.4. geldt dat de verklaring, die niet van 
toepassing is, moet worden doorstreept. De laboratoriumresultaten moeten als bijlage bij het 
certificaat worden gevoegd. 
 

10. De verklaring onder punt 2.7.3. kan worden ondertekend op basis van een schriftelijke 
verklaring van de dierenarts van het spermacentrum (zie bijlage). 

 
11. De verklaring onder punt 2.8.2. kan worden ondertekend op basis van de erkenning van het 

spermacentrum voor het intracommunautaire handelsverkeer. 
 

12.  De verklaring onder punt 2.9. kan worden ondertekend na controle. 
 
 


