
DIEREN / SPERMA / EMBRYO’S / 
BROEDEIEREN / EICELLEN 
 

IB.KZ.01.01 Kazachstan 

April 2018 

 

  1/2 

 
I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Rundersperma 051110 Kazachstan 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.KZ.01.01 Veterinair certificaat voor rundersperma uitgevoerd 

vanuit de EU naar de Republiek Kazachstan 

2 p. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Transit door de Russische federatie / Douane-Unie 
 
Transit door de Euraziatische Economische Unie (EEC) is niet mogelijk met dit 
certificaat. De producten moeten dus per vliegtuig verstuurd worden, zonder 
halte in een ander land van de EEC. 
 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden  
 
Punt 4.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten, op de website van het 
FAVV. 
 
Punt 4.2: de juiste optie moet gekozen worden in functie van de 
dierziektestatus van België in verband met blauwtong. De verklaringen gelinkt 
aan de gekozen optie kunnen worden ondertekend na controle. 
 
Punt 4.3: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de centrumdierenarts. 
 
Punt 4.4: deze verklaringen mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 4.5: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de centrumdierenarts. 
 
Punt 4.6: deze verklaring mag worden ondertekend na controle 

- Testen voor tuberculose, brucellose en leucose:  

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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o deze moeten niet worden uitgevoerd indien het uitvoerende land 
officieel vrij is van deze ziektes in overeenstemming met de 
vereisten van de Gezondheidscode voor Landdieren van de OIE, 
m.a.w. voor zover België over de vrije EU-status beschikt EN zich 
geen geval van deze ziektes heeft voorgedaan in de laatste 3 jaren; 

▪ de dierziektstatus van België voor vermelde ziekten kan 
worden gecontroleerd op de website van het FAVV en de 
datum van het laatste geval kan worden gecontroleerd op de 
website van het FAVV en van de OIE; 

▪ in geval van officieel vrije status moet de dierenarts die de 
certificaten aflevert naast de ziekte vermelden “The exporting 
country is officially free from the mentioned disease, tests 
were not carried out” (Het land van uitvoer is officieel vrij van 
de vermelde ziekte, testen werden niet uitgevoerd) en dit 
bevestigen met handtekening en stempel. 

o indien België over de vrije EU-status beschikt MAAR er heeft zich 
een geval van de ziekte voorgedaan in de laatste 3 jaren, dan 
moeten de testen worden uitgevoerd. De jaarlijkse testen 
uitgevoerd in het kader van de Europese regelgeving kunnen in 
aanmerking komen. 

 
- Test voor blauwtong: dit mag geschrapt worden indien de donorstieren 

o ten minste 60 dagen vóór en tijdens de spermawinning zijn 
gehouden in een land of gebied dat vrij is van het blauwtongvirus, 
OF 

o ten minste 60 dagen vóór en tijdens de spermawinning zijn 
gehouden in een periode die seizoensmatig vrij is van het 
blauwtongvirus in een gebied dat seizoensmatig vrij is van die 
ziekte, OF 

o ten minste 60 dagen vóór en tijdens de spermawinning zijn 
gehouden in een tegen vectoren beschermd bedrijf. 

 
Punt 4.7: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van een verklaring 
van de centrumdierenarts. 
 
Punt 4.8: deze verklaring mag ondertekend worden op basis van de Europese 
wetgeving. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation

