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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Rundersperma 0511 10 China 
 
 
 

II. BILATERALE CERTIFICATEN 
 
Certificaat in onderhandeling met Chinese overheid. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Referentiekader 
 
Export van rundersperma naar China gebeurt overeenkomstig de Europese 
regelgeving, maar ook overeenkomstig het Protocol ondertekend tussen het 
FAVV en AQSIQ inzake de quarantaine en de gezondheidseisen voor 
genetisch materiaal van boviene oorsprong uitgevoerd vanuit het Koninkrijk 
van België naar de Volksrepubliek China (Protocol between the General 
Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the 
People's Republic of China and the Federal Agency for the Safety of the Food 
Chain of the Kingdom of Belgium on quarantine and health requirements for 
bovine genetic material exported from the Kingdom of Belgium to the People's 
Republic of China). 
 
Het protocol (verder “BE-CN Protocol” genoemd) is beschikbaar op de 
website van het FAVV. 
 
 
Erkenning voor export 
 
Enkel spermacentra die voorafgaand door China goedgekeurd zijn en in de 
gesloten lijst opgenomen zijn, mogen rundersperma naar China uitvoeren.  
 
De gesloten lijst met goedgekeurde spermacentra is gepubliceerd op de 
website van het FAVV. 
 
Om goedgekeurd te worden door de Chinese overheid moet een 
erkenningsaanvraag voor export, vergezeld door een dossier, worden 
ingediend bij de LCE (zie punt A. hieronder). Tevens moet een aanvraag tot 
behoud van de erkenning voor export jaarlijks worden ingediend (zie punt B. 
hieronder). Tenslotte moet een aanvraag tot hernieuwing van de erkenning 
voor export, vergezeld van een dossier, worden ingediend bij de LCE wanneer 
de operator zijn initiële erkenning voor export wenst te verlengen, en dit 6 
maanden voor het vervallen van deze erkenning (zie punt C. hieronder). 
 

A. Initiële erkenningsaanvraag voor export 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/erkendeinrichtingen/default.asp
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Een operator die door de Chinese overheid wil worden goedgekeurd en in de 
gesloten lijst wenst te worden opgenomen, moet een erkenningsaanvraag 
voor export naar China bij zijn LCE indienen, volgens de procedure 
exporterkenning (zie onder “Algemene documenten”), aan de hand van het 
formulier “EX.VTL.exporterkenning”. 
 
De operator voegt de volgende documenten bij zijn erkenningsaanvraag: 

- het evaluatieformulier specifiek voor China (Assessment form – CN) 
beschikbaar op de website van het FAVV: dit formulier moet ingevuld 
zijn door de operator voor wat betreft de punten die onder zijn 
verantwoordelijkheid vallen, overeenkomstig de instructies 
opgenomen in het document  Assessment form – CN – Instructies/ 
Instructions; 

- de procedure die hij heeft uitgewerkt voor export naar China en heeft 
opgenomen in zijn operationele procedures: deze export specifieke 
procedure voor China moet al de door de operator uitgewerkte 
procedures en werkinstructies beschrijven die de operator in zijn 
centrum heeft geïmplementeerd of zal implementeren zodra hij 
goedgekeurd is, om te garanderen dat hij voldoet aan de specifieke 
eisen beschreven in het BE-CN Protocol (deze specifieke eisen worden 
verder uitgelegd in punt IV. van deze instructie). 

 
De LCE evalueert de erkenningsaanvraag ingediend door de operator. Daarbij 
verifieert de LCE dat : 

- de ingediende documenten (ingevulde evaluatieformulier en bijhorende 
bijlagen) overeenkomen met de werkelijkheid; 

- de door de operator uitgewerkte export specifieke procedure voor 
China wel degelijk alle eisen opneemt waaraan speciale aandacht moet 
worden besteed (omdat bepaalde eisen strenger zijn dan de door de 
Europese regelgeving opgestelde eisen), en dat de 
preventieve/correctieve maatregelen voorgesteld/genomen door de 
operator om te voldoen aan deze eisen doeltreffend zijn. 

Indien de evaluatie gunstig is, dan mag de LCE een inspectie plannen. Indien 
het evaluatieformulier of de procedure niet compleet zijn, dan stuurt de LCE 
het geheel terug naar de operator voor aanpassing. Eens de aanpassingen 
zijn uitgevoerd, mag de operator een nieuwe erkenningsaanvraag indienen. 
 
Gedurende de inspectie van het spermacentrum, zal de inspecteur  

- controleren dat de door de operator ingevulde punten van het 
Assessment form – CN overeen komen met wat door de operator is 
beschreven, 

- de punten van het Assessment form – CN invullen waarvoor hij 
verantwoordelijk is, rekening houdend met de instructies opgenomen 
in het document Assessment form – CN – Instructies/Instructions. 

De operator stelt, gedurende deze inspectie, alle nodige documenten ter 
beschikking van de inspecteur om aan te tonen dat hij aan de Chinese eisen 
voldoet / kan voldoen. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/


DIEREN / SPERMA / EMBRYO’S 
/ BROEDEIEREN / EICELLEN 

IB.CN.05.01 China 
November 2018 

 

3/6 

Het gefinaliseerde dossier (Assessment form – CN ingevuld door operator en 
ingevuld, gedateerd en ondertekend door het FAVV + alle bijlagen die er aan 
moeten worden toegevoegd) moet in het Engels aan de Chinese overheid 
worden bezorgd. Het vertalen van de verschillende documenten door een 
beëdigde vertaler is ten laste van de operator.  
 
Indien de inspectie gunstig is en het dossier volledig is (evaluatieformulier 
ingevuld, gedateerd en ondertekend en daarna vertaald naar het Engels, en 
bijlagen beschikbaar in het Engels), stuurt de LCE het naar het Hoofdbestuur, 
die zorgt voor verdere afhandeling. 
 
De Chinese overheid behoudt zich het recht om elke inrichting te inspecteren 
vooraleer deze goed te keuren. De eventuele kosten gelinkt aan deze inspectie 
(vlucht van de inspecteurs, verblijf en eten van de inspecteurs, tolk, enz…) 
zijn ten laste van de operator. 
 
De erkenning loopt vanaf het moment dat de operator een brief van DG 
Controle van het FAVV heeft ontvangen, die de goedkeuring van het 
spermacentrum door de Chinese overheid bevestigd. 
 

B. Jaarlijks behoud van de erkenning voor export 
 
Een door de Chinese overheid goedgekeurde operator moet jaarlijks een 
aanvraag tot behoud van zijn erkenning voor export bij het FAVV indienen, 
voor de datum dat deze erkenning voor export verstrijkt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de operator om deze aanvraag tijdig in te dienen. 
 
Na ontvangst van een aanvraag tot behoud van de erkenning voor export, 
plant de LCE een inspectie en voert deze uit bij de operator. Het valt ten laste 
van de operator om gedurende deze inspectie te bewijzen dat hij de 
maatregelen beschreven in zijn exportprocedure specifiek voor China correct 
implementeert in de praktijk. 
 
Indien blijkt dat de maatregelen vermeld in zijn exportspecifieke procedure 
voor China niet op een correcte wijze worden geïmplementeerd, dan wordt de 
erkenning voor export naar China geschorst, en wordt het certificeren 
gestopt. 
 
Deze voor China specifieke inspectie is betalend. Ze kan echter worden 
uitgevoerd samen met een inspectie uitgevoerd in het kader van het 
controleplan: enkel de tijd besteed aan de controle inzake export wordt dan 
aangerekend. 
 

C. Hernieuwing van de goedkeuring door de Chinese overheid 
 
De goedkeuring van een operator door de Chinese autoriteiten is beperkt in 
de tijd. De operator die deze goedkeuring wenst te vernieuwen wanneer deze 
ten einde loopt, moet een aanvraag tot verlenging van zijn erkenning voor 
export indienen bij zijn LCE, ten minste 6 maanden vóór de datum waarop de 
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goedkeuring door de Chinese autoriteiten is verstreken. Het is de 
verantwoordelijkheid van de operator om deze aanvraag tijdig in te dienen. 
 
De aanpak die moet worden gevolgd voor de verlenging van de erkenning 
voor export is dezelfde als voor de initiële erkenningsaanvraag voor export. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Sanitair statuut van België en van de regio waar het spermacentrum gevestigd is 
 
België moet vrij zijn van mond- en klauwzeer, runderpest, peste des petits 
ruminants, Lumpy Skin Disease, Rift Valley-koorts, besmettelijke 
runderpleuropneumonie, vesiculaire stomatitis en hemorragische 
epizoötsiche ziekte. 
Het gebied waarin het centrum ligt, moet vrij zijn van autochtone 
hondsdolheid. 
 
 
Sanitaire status van het spermacentrum 
 
Het spermacentrum moet gedurende ten minste drie jaar vrij zijn van 
blauwtong, rundertuberculose, runderbrucellose en enzoötische 
runderleukose. 
Er mogen zich de laatste 2 jaar geen klinische gevallen hebben voorgedaan 
van IBR, campylobacteriose, trichomoniasis, anaplasmose, BVD, 
paratuberculose, blauwtong, Q-koorts en leptospirose. 
 
 
Bescherming tegen vectoren 
 
Het spermacentrum moet maatregelen implementeren om zich te beschermen 
tegen vectoren. De aard van deze maatregelen wordt overgelaten aan de 
discretie van de spermacentrum: het kunnen zowel individuele maatregelen 
op dierniveau als omgevingsmaatregelen zijn. 
 
De operator moet de geïmplementeerde vectorbeschermingsmaatregelen 
beschrijven in zijn export specifieke procedure voor China. 
 
De inspecteur die verantwoordelijk is voor het evalueren van de initiële 
erkenningsaanvraag voor export, evalueert de doeltreffendheid van de 
voorgestelde maatregelen. 
 
De inspecteur die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de jaarlijkse 
aanvraag tot behoud van de erkenning voor export, controleert of de 
maatregelen op de lange termijn correct worden uitgevoerd. 
 
De inspecteur die verantwoordelijk is voor het evalueren van de aanvraag tot 
hernieuwing van de erkenning voor export, evalueert de doeltreffendheid van 
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de voorgestelde maatregelen (namelijk indien deze gewijzigd zijn ten opzichte 
van de eerdere voorgestelde maatregelen) en controleert of deze maatregelen 
op lange termijn correct worden uitgevoerd. 
 
 
Verblijf van de donorstieren in het centrum 
 
De stieren moeten ten minste een jaar in het spermacentrum hebben 
verbleven vooraleer zij sperma voor China mogen produceren. 
 
De operator moet de selectiecriteria van de donorstieren voor China in zijn 
exportspecifieke procedure voor China verduidelijken. 
 
De inspecteur die verantwoordelijk is voor het evalueren van de initiële 
erkenningsaanvraag voor export, evalueert de doeltreffendheid van de 
voorgestelde criteria. 
 
De inspecteur die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de jaarlijkse 
aanvraag tot behoud van de erkenning voor export, controleert of 
daadwerkelijk enkel sperma afkomstig van stieren die meer dan 12 maanden 
in het spermacentrum hebben verbleven op het moment van de winning wordt 
uitgevoerd. 
 
De inspecteur die verantwoordelijk is voor het evalueren van de aanvraag tot 
hernieuwing van de erkenning voor export, evalueert de doeltreffendheid van 
de voorgestelde criteria (namelijk indien deze gewijzigd zijn ten opzichte van 
de eerdere voorgestelde criteria) en controleert daadwerkelijk enkel sperma 
afkomstig van stieren die meer dan 12 maanden in het spermacentrum hebben 
verbleven op het moment van de winning wordt uitgevoerd. 
 
 
Sanitaire status van de dieren aanwezig in het centrum 
 
Alle dieren aanwezig in het spermacentrum moeten worden onderworpen aan 
diagnosetesten overeenkomstig bijlage 1 van het BE-CN Protocol. Indien een 
van de dieren positief reageert op een van de tests vermeld in deze bijlage, 
dan moet hij van het centrum verwijderd worden, en mag het sperma 
afkomstig van dat dier niet meer naar China worden uitgevoerd (ook niet het 
sperma gewonnen vóór het bekomen van de positieve test). 
 
In zijn export specifieke procedure voor China moet de operator het volgende 
beschrijven: 

- het testprogramma uitgewerkt voor de dieren aanwezig in het 
spermacentrum, 

- de maatregelen die getroffen worden wanneer een van de dieren 
positief test voor een van de verplichte tests. 

 
De inspecteur die verantwoordelijk is voor het evalueren van de initiële 
erkenningsaanvraag voor export, evalueert of het door de operator 
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uitgewerkte testprogramma wel degelijk in lijn is met wat er vermeld is in 
bijlage 1 van het BE-CN protocol. 
 
De inspecteur die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de jaarlijkse 
aanvraag tot behoud van de erkenning voor export, controleert dat 

- het door de operator uitgewerkte testprogramma op een correcte wijze 
wordt uitgevoerd door de operator, 

- de maatregelen genomen worden overeenkomstig de verbintenissen 
(m.a.w. dat het dier van het centrum verwijderd wordt) in geval van een 
positief resultaat voor een rund van het centrum op een van de 
verplichte testen. 

 
De inspecteur die verantwoordelijk is voor het evalueren van de aanvraag tot 
hernieuwing van de erkenning voor export, evalueert of het door de operator 
uitgewerkte testprogramma wel degelijk in lijn is met wat er vermeld is in 
bijlage 1 van het BE-CN protocol (namelijk indien deze gewijzigd is ten 
opzichte van de eerdere ingediende versie) en controleert dat het door de 
operator uitgewerkte testprogramma op een correcte wijze wordt uitgevoerd 
door de operator en dat de maatregelen in geval van een positief resultaat 
voor een rund van het centrum op een van de verplichte testen genomen 
worden overeenkomstig de verbintenissen (m.a.w. dat het dier van het 
centrum verwijderd wordt). 
 
 
Identificatie van de rietjes 
 
De uitgevoerde rietjes moeten minstens de datum van winning, de 
identificatie van de donor, en de registratiecode van het centrum bij de 
Chinese overheid (erkenningsnummer van het centrum) vermelden. Deze eis 
wordt gedekt door de Europese regelgeving. 
 
 
Verzegeling van de containers 
 
De containers met het uitgevoerde sperma moeten worden verzegeld onder 
toezicht van het FAVV. De operator mag uit twee opties kiezen: 

- het gebruik van een eigen zegel, dat door de operator wort aangebracht 
op het moment van certificering en in aanwezigheid van de 
certificerende agent; 

- het gebruik van een FAVV-zegel, aangebracht door de certificerende 
agent op het moment van certificeren. 

 
 


