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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Paardensperma 0511 Colombia 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
FAVV-code Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.CO.05.01 
 

Veterinair gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 
paardensperma vanuit België naar Colombia 

4 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor uitvoer naar Colombia 
 
Enkel de operatoren van de gesloten lijst die geldig is voor Colombia kunnen 
paardensperma naar Colombia uitvoeren.  
Deze gesloten lijst is terug te vinden op de website van het FAVV: 
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/. 
 
Iedere inrichting, die opgenomen wil worden in de gesloten lijst van inrichtingen 
die erkend zijn voor de export van paardensperma naar Colombia, moet een 
aanvraag voor erkenning voor de export naar Colombia indienen bij zijn 
Controle-Eeheid (CE), volgens de algemene procedure, door middel van het 
aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website van het FAVV 
(EX.VTP.erkenningexport).  
 
De aanvraag voor erkenning moet vergezeld zijn van een specifiek 
registratieformulier dat door de operator wordt ingevuld. Het formulier is 
beschikbaar op onze website.   
De te volgen procedure om deze documenten te versturen is de volgende: 

1) de aanvraag voor erkenning en het specifiek registratieformulier worden 
ingevuld en teruggestuurd naar de CE in de taal van de CE; 

2) de CE verifieert de inhoud van de documenten teneinde deze te 
ondertekenen en van een stempel te voorzien alvorens ze naar de operator 
terug te sturen. De 'technisch directeur' is de certificerende ambtenaar; 

3) de operator laat de door de CE gevalideerde documenten 
(registratieformulier + eventuele bijlagen) door een beëdigd vertaler 
vertalen; 

4) de operator stuurt de originele documenten en de officiële vertaling ervan 
naar de CE die ze doorstuurt naar het Hoofdbestuur, dat belast is om het 
dossier naar de Colombiaanse overheid te verzenden. De documenten 
moeten ook in elektronisch formaat (Word) worden opgestuurd. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/inrichtingen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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De erkenning loopt na ontvangst van de brief van DG Controle waarin de 
opname op de gesloten lijst bevestigd wordt.  
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden  
 
Punt 7.2.: het erkenningsnummer komt overeen met het erkenningsnummer van 
het winningscentrum voor het intracommunautair handelsverkeer.  
 
Punt 8.1.: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van het 
gezondheidsstatuut van België wat de vermelde ziektes betreft. Na te gaan op 
de website van het FAVV.  
 
Punten 8.2.1. tot 8.2.3.: deze verklaringen kunnen worden ondertekend na 
controle.  
 
Punten 8.3.1. en 8.3.2.: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van een verklaring van de verantwoordelijke dierenarts van het centrum.  
 
Punt 8.3.3. en 8.3.4.: deze verklaringen kunnen worden ondertekend na controle.  
 
Punten 8.3.5. en 8.3.6.: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis 
van een verklaring van de verantwoordelijke dierenarts van het centrum. 
 
Punt 8.4.1.: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese 
wetgeving. 
 
Punt 8.4.2.: deze verklaring kan ondertekend worden na controle. 
 
Punt 8.4.3.: deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de Europese 
wetgeving.  
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/

