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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving NC-code Land 
Rundersperma 051110 Colombia 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Type certificaat Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.CO.06.01 
 

Veterinair certificaat voor de export van 
rundersperma vanuit België naar Colombia 

5 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
 
Voorafgaande bemerking: De “dierenarts van het centrum” die vermeld staat in 
dit document is de erkende dierenarts die verantwoordelijk is voor de dagelijkse 
gezondheidscontrole van het spermacentrum. 
 
 
Erkenning voor uitvoer naar Colombia 
 
Enkel de operatoren die op voorhand werden goedgekeurd door Colombia 
mogen rundersperma naar Colombia uitvoeren. 
De gesloten lijst van goedgekeurde operatoren kan worden geraadpleegd op de 
website van het FAVV. 
 
Iedere inrichting die opgenomen wil worden op de gesloten lijst van inrichtingen 
die erkend zijn voor de export van rundersperma naar Colombia moet een 
aanvraag voor erkenning voor de export naar Colombia indienen bij zijn LCE, 
volgens de procedure voor exporterkenning door middel van het 
aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website van het FAVV 
(EX.VTL.erkenningexport). 
 
Om ontvankelijk te zijn, moet de erkenningsaanvraag vergezeld gaan van de 
ingevulde vragenlijst van de Colombiaanse overheid die beschikbaar is op de 
website van het FAVV. 

- De operator vult de vragenlijst in en voegt er de relevante documenten 
aan toe (foto’s, procedures, enz..., zoals gevraagd in de vragenlijst). 

- De directeur van het centrum (“representante legal”) en de dierenarts van 
het centrum (“director técnico”) ondertekenen allebei de vragenlijst.  

- De operator stuurt de vragenlijst en de bijlagen naar de LCE, vergezeld 
van een Spaanse vertaling (door een beëdigde vertaler) van het 
voornoemde document (alle documenten moeten beschikbaar zijn in 
papieren formaat en in elektronisch formaat). Elk bijkomend 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/erkendeinrichtingen/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/_documents/2018-07-16_instructie3.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/colombia/rundersperma/
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vertalingswerk ten gevolge van een wijziging, op vraag van het FAVV, van 
de initiële ingediende documenten, is ten laste van de operator.  

 
De Colombiaanse overheid behoudt zich het recht voor om een kandidaat-
inrichting te inspecteren alvorens deze op te nemen in de gesloten lijst. De 
eventuele kosten in verband met een dergelijk inspectiebezoek zijn ten laste van 
de aanvragende operator. 
 
De erkenning gaat in na ontvangst van de geschreven bevestiging van het 
hoofdbestuur (DG Controle).  
 
Er kan niet worden uitgesloten dat de Colombiaanse overheid de betaling van 
een geldsom eist voor de analyse van het dossier. De operator dient hierover 
inlichtingen in te winnen via zijn invoerder. Het FAVV komt niet tussen voor wat 
betreft de betaling van deze som, zou ze van toepassing zijn. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Schmallenbergvirus 
 
Het certificaat moet vergezeld gaan van een bijkomende verklaring met 
betrekking tot het Schmallenbergvirus, waarvoor het model beschikbaar is op 
de website van het FAVV.  
 
 
 
V. Voorwaarden voor certificering  
 
Exportcertificaat 
 
Punt 7.2.: het erkenningsnummer stemt overeen met het erkenningsnummer van 
het spermawinningscentrum voor het intracommunautaire handelsverkeer.  
 
Punt 8.: een bijlage is beschikbaar en moet worden gebruikt indien de te 
exporteren partij meer dan 4 partijen rietjes bevat.   

- Punt 8.5: “M” vermelden 
- Punt 8.6: de geboortedatum van de donorstier vermelden 
- Punt 8.7: “/” vermelden 
- Punt 8.8: het aantal in cijfers en voluit geschreven aangeven in de taal van 

de operator EN in het Spaans.  
 
Punt 9.: niet alle analyses zijn vereist in het kader van de erkenning. Ze moeten 
allemaal worden uitgevoerd en ter beschikking worden gesteld aan de 
medewerker bij de certificering. De certificerende medewerker doet een 
steekproefsgewijze controle van de resultaten. 
 
Punt 9.1.: de erkenning van het centrum volstaat om te attesteren dat voldaan is 
aan de vereisten. 
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Punt 9.2.: dit punt kan worden ondertekend:  

- Voor een rund dat sinds minstens 12 maanden verblijft in België: door de 
databank SANITEL te raadplegen  

- Voor een rund dat sinds 11 maanden verblijft in België en voordien 
verbleven heeft in een ander EU-land: het verblijf in België kan worden 
gecontroleerd via SANITEL. Het TRACES-certificaat dat het rund 
vergezelde tijdens het transport naar België laat toe om te bewijzen waar 
het rund tijdens de 30 dagen voorafgaand aan zijn aankomst heeft 
verbleven.  

- Voor een rund dat sinds minder dan 11 maanden in België verblijft en dat 
voordien in een ander EU-land verbleven heeft: de gevraagde 
voorwaarden moeten worden gegarandeerd door een pre-certificaat 
afgeleverd door de overheid van de EU LS waar het stier voordien 
verbleven heeft. De bepalingen van de instructie RI.AA.PA-PC zijn van 
toepassing. 

 
De lijst van landen die zijn goedgekeurd door Colombia voor de uitvoer van 
rundersperma is beschikbaar op het volgende adres: 
https://afrodita.ica.gov.co/VW_CONSULTAS_PROD_PAIS/ShowVW_CONSULTAS_
PROD_PAISTable.aspx  

- Bij “País”: Het betreffende land selecteren 
- Bij “Diersoort”: “BOVINA” selecteren 
- Bij “Producto”: “SEMEN” typen 
- Indien een lijst van inrichtingen wordt weergegeven, dan wil dit zeggen 

dat dit land de toelating heeft om rundersperma uit te voeren naar 
Colombia.  

 
Punt 9.3.: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de 
gezondheidsstatus van België voor de vermelde ziekten (met uitzondering van 
het Akabane-virus) die kan worden nagegaan op de website van het FAVV. Wat 
het Akabane-virus betreft, is het zo dat dit virus niet aanwezig is in Europa en 
dat de verklaring op deze basis kan worden ondertekend.  
 
Punt 9.4: dit punt kan worden gecertificeerd op basis van de geldende Europese 
wetgeving.  
 
Punten 9.5.1 en 9.5.2.: de erkenning van het centrum volstaat om te attesteren 
dat voldaan is aan de vereisten. 
 
Punt 9.5.3: dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de 
dierenarts van het centrum of de analyseresultaten die toelaten om te attesteren 
dat aan de eis is voldaan. 
 
Punt 9.5.4 tot 9.5.7: de erkenning van het centrum volstaat om te bewijzen dat 
voldaan is aan de vereisten. 
 
Punt 9.5.8.: dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de 
dierenarts van het centrum of de analyseresultaten die toelaten om te attesteren 
dat aan de vereiste is voldaan. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
https://afrodita.ica.gov.co/VW_CONSULTAS_PROD_PAIS/ShowVW_CONSULTAS_PROD_PAISTable.aspx
https://afrodita.ica.gov.co/VW_CONSULTAS_PROD_PAIS/ShowVW_CONSULTAS_PROD_PAISTable.aspx
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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Punt 9.6.: dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de 
dierenarts van het centrum of de analyseresultaten die toelaten om te attesteren 
dat aan de vereiste is voldaan. 
 
Punt 9.7.: de optie die van toepassing is, hangt af van de sanitaire status van 
België met betrekking tot blauwtong op het tijdstip van de spermawinning, wat 
kan worden nagegaan op de website van het FAVV of op de website van de OIE.  

- Punt 9.7.1 is van toepassing indien België officieel vrij is van blauwtong 
op het moment van de spermawinning. 

o Nagaan in Sanitel of op het paspoort of de donorstier tijdens de 60 
dagen voorafgaand aan de spermawinning en tijdens de volledige 
duur van deze 60 dagen heeft verbleven in België. 

- De punten 9.7.2 of 9.7.3 zijn van toepassing indien België niet officieel vrij 
is van blauwtong op het moment van de spermawinning. 

o Het punt kiezen dat van toepassing is in functie van de opvolging 
die wordt gegeven aan donorstieren wat betreft blauwtong (indien 
opvolging door middel van serologische testen, dan is punt 9.7.2 
van toepassing en indien opvolging d.m.v. PCR-testen, dan is punt 
9.7.3 van toepassing). De operator moet de nodige bewijzen 
verstrekken. 

o De dierenarts van het centrum moet een verklaring verschaffen die 
bevestigt dat de donorstieren tijdens de 60 dagen voorafgaand aan 
de winningsperiode en tijdens de winningsperiode werden 
beschermd tegen vectoren. 

Bemerking: het is niet nodig om deze of gene bemerking te schrappen. Er moet 
enkel worden nagegaan of het uitgevoerde sperma overeenstemt met deze of 
gene optie. Indien verschillende partijen worden uitgevoerd, is het mogelijk dat 
ze voldoen aan verschillende opties. 
 
Punt 9.8: dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de 
dierenarts van het centrum. 
 
Punt 9.9: dit punt kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de 
dierenarts van het centrum of de analyseresultaten die toelaten om te attesteren 
dat voldaan is aan de vereiste. 
 
Punten 9.10 en 9.11: de erkenning van het centrum volstaat om te attesteren dat 
voldaan is aan de vereisten.  
 
Punt 9.12: de vermelding met betrekking tot de ontsmetting van de container kan 
worden ondertekend op basis van de Europese wetgeving. 
 
De verzegeling van de container vóór verzending moet  

- ofwel worden uitgevoerd door de certificerende medewerker door middel 
van een FAVV-zegel, 

- ofwel worden uitgevoerd door de operator zelf door middel van één van 
zijn eigen zegels, onder het toezicht en in aanwezigheid van de 
certificerende medewerker.  

 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome
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Aanvullende verklaring: 
 
De optie kiezen die van toepassing is in functie van de bewijselementen die de 
operatoren aanvoeren en de andere schrappen.  
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