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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Rundersperma 051110 Russische Federatie  
Wit-Rusland 

 
 
 
II. Europees certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.RU.01.01 
 

Veterinair certificaat voor de export van rundersperma 
van de EU naar de Russische Federatie 
 

4 blz. 

Voor de uitvoer van rundersperma naar de Russische Federatie en Wit-Rusland kan 
het certificaat onderhandeld tussen de Europese Unie en de Russische Federatie 
worden gebruikt. 
 
Opgelet: voor de uitvoer van rundersperma naar Kazakstan en Armenië bestaan 
Europese certificaten onderhandeld met het respectievelijke land. Deze zijn 
beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor de uitvoer van rundersperma 
 
Een spermacentrum dient niet in een gesloten lijst opgenomen te zijn om 
rundersperma naar de Douane-Unie te kunnen exporteren. 
Het moet wel over een import-permit beschikken. 
 
 
Beveiligd papier 
 
Het exportcertificaat en de additionele verklaring dienen afgedrukt te worden op 
beveiligd draagpapier. Indien een aanvullende inventaris van dieren moet worden 
opgesteld, dient deze eveneens op beveiligd papier te worden afgedrukt. Hetzelfde is 
eveneens van toepassing, indien er op andere plaatsen in het certificaat 
onvoldoende ruimte is om alle noodzakelijke gegevens te vermelden. 
 
De bedrijfsverantwoordelijke dient dit draagpapier aan te kopen bij het FAVV en de 
verdeling ervan gebeurt via de LCE’s (volgens de dienstinstructies). 
 
Certificaten voor export naar de Douane-Unie moeten op elke pagina voorzien 
worden van een stempel en een paraaf van de certificerende agent. 
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IV. Specifieke voorwaarden 
 
Additionele verklaring inzake het Schmallenbergvirus (SBV) 
 
De Douane-Unie vraagt additionele garanties inzake SBV. Deze moeten worden 
afgeleverd aan de hand van een additionele verklaring die aan het certificaat wordt 
toegevoegd. Deze verklaring is beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Bovenaan het certificaat (indien mogelijkheid aanwezig): 

• indien het een “origineel” certificaat betreft, zet u in het desbetreffende vakje 
een “1” (er is altijd maar 1 origineel) 

• indien het om een kopie/kopieën gaat, kruist u het desbetreffende vakje aan 
en vermeldt u het totaal aantal kopieën. 

 
Punt 1.11: dit punt verwijst naar het “derde land van transit / doorvoer”. Een derde 
land van transit / doorvoer is een land waardoor een zending met bestemming de 
Douane-unie wordt gevoerd en dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie. 
 
Punt 1.12: in te vullen door de verzender / verantwoordelijke van het certificaat. 
 
Punt 2.1: de LCE vermelden waar het certificaat wordt afgeleverd. 
 
Punt 4.1: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de erkenning van 
het spermacentrum. 
 
Punt 4.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van het register IN en 
op basis van de erkenning van het spermacentrum. 
 
Punt 4.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

- Voor de ziektes vermeld onder het 1ste streepje: de verklaring kan worden 
ondertekend na controle van de dierziektestatus van België op de website van 
het FAVV. 

- Voor de ziektes vermeld onder het 2de streepje: deze ziektes zijn 
aangifteplichtig en de verklaring kan worden ondertekend na controle, in 
Sanitel, dat de vrije status van het spermacentrum voor deze ziektes niet werd 
opgeschort in de laatste 3 jaren. 

- Voor de ziektes vermeld onder het 3de streepje: 
o gezien IBR aangifteplichtig is, kan de verklaring worden ondertekend na 

controle, in Sanitel, dat de I3- of I4 status van het spermacentrum niet 
werd opgeschort in de laatste 12 maanden, 

o gezien Trichomoniase en campylobacteriose niet aangifteplichtig zijn, 
kan de verklaring worden ondertekend op basis van een verklaring van 
de centrumdierenarts. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/douaneunie/rundersperma/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp#runderen
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- Voor blauwtong (BT) vermeld onder het 4de streepje: de dierziektestatus van 
België dient gecontroleerd te worden op de website van het FAVV, en indien 
de provincie (van toepassing zijnde administratief grondgebied) niet vrij is van 
BT, dan moet dit punt geschrapt worden en moeten punten 4.5 en 4.9 
gecertificeerd worden.  
Vanaf 23/03/2020 heeft de Russische Federatie tijdelijke beperkingen 
opgelegd voor sperma afkomstig van spermacentra en/of opslagcentra 
gelegen in de provincies Luxemburg, West-Vlaanderen, Antwerpen, Luik 
en Namen. Zolang deze tijdelijke beperkingen van kracht zijn, dient op het 
certificaat onderaan de pagina met het punt 4.3 de volgende aantekening 
gemaakt te worden: “ cf point 4.3 : The semen originates from Belgium with 
the exclusion of the provinces of Luxemburg, West Flanders, Antwerp, 
Liège and Namur. / Сперма происходит из Бельгии, за исключением 
провинции Люксембург, Западная Фландрия, Антверпен, Льеж и 
Намюр ”. Deze tekst mag handmatig of gedrukt op het certificaat worden 
aangebracht. Nadien moet de aanpassing afgestempeld en getekend worden 
door de certificerende dierenarts. Desalniettemin het officiële karakter van de 
vraag tot deze aanpassingen op het certificaat van de Russische bevoegde 
autoriteiten, blijft het de operator die het risico neemt om de zending te 
versturen met kans op eventuele weigering aan de grensinspectiepost. Deze 
aanpassing is enkel van toepassing voor export naar de Russische Federatie 
en transit over Russisch grondgebied. 

- Voor miltvuur vermeld onder het 5de streepje: de dierziektestatus van België 
dient gecontroleerd te worden op de website van het FAVV, en indien België 
niet vrij is van miltvuur, controleren dat er geen geval gemeld werd in het 
spermacentrum gedurende de laatste 20 dagen. 

- Voor bovine viral diarrhea (BVD) en leptospirose vermeld onder respectievelijk 
het 6de en 7de streepje: 

o “inrichting” beschouwen als “spermacentrum” indien de uitgevoerde 
sperma afkomstig is van een donorstier die sinds 3 maanden of meer in 
het spermacentrum verblijft; de verklaring kan ondertekend worden op 
basis van een verklaring van de centrumdierenarts; 

o “inrichting” beschouwen als “de inrichting waarvan de donorstier 
afkomstig is voorafgaand aan zijn binnenkomst in het centrum” indien 
de uitgevoerde sperma afkomstig is van een donorstier die sinds 
minder dan 3 maanden in het spermacentrum verblijft; de verklaring 
kan ondertekend worden op basis van een verklaring van de 
bedrijfsdierenarts van de inrichting waarvan de donorstier afkomstig is. 

 
Point 4.4: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de regelgeving, 
aangezien vaccinatie tegen brucellose verboden is. 
 
Punt 4.5: Indien België vrij is van BT, mag deze verklaring geschrapt worden. Indien 
België niet vrij is van BT, kan deze verklaring ondertekend worden op basis van de 
analyseresultaten. Afhankelijk van het feit dat BT nooit in het 
spermawinningscentrum geregistreerd werd, dient punt a) of b) geschrapt te worden. 
 
Punt 4.6: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp#runderen
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp#runderen
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Punt 4.7: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de erkenning van 
het spermacentrum. 
 
Punt 4.8: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de wetgeving, 
aangezien er een jaarlijkse tuberculinatie van de donorstieren in de Europese 
regelgeving wordt voorzien. 
 
Punt 4.9: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

- Een jaarlijkse opsporingstest wordt in de regelgeving voorzien voor brucellose, 
leucose, trichomoniase, campylobacteriose, IBR en BVD. 

- Een jaarlijkse opsporingstest wordt niet in de regelgeving voorzien voor 
paratuberculose en moet dus additioneel worden uitgevoerd. 

- Afhankelijk van de dierziektestatus van België voor BT (zie punten 4.3 en 4.5), 
moet de bijhorende test worden uitgevoerd of kan het punt geschrapt worden. 

De operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 
 
Punt 4.10: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punt 4.11: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
 
Additionele verklaring inzake het Schmallenbergvirus (SBV) 
 
Een van de 4 opties moet worden gekozen en de 3 andere mogen worden 
geschrapt. De operator moet de nodige bewijzen voorleggen. 


