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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Rundersperma 0511 Indonesië 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.ID.01.02 Veterinair certificaat voor de uitvoer van 

rundersperma van België naar Indonesië 
4 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Indonesië 
 
Uitsluitend sperma geproduceerd in winningscentra die voorafgaand goedgekeurd zijn 
door Indonesië komt in aanmerking voor export naar Indonesië. Indien het sperma 
wordt uitgevoerd vanuit een opslagcentrum, dan moet dit ook voorafgaand 
goedgekeurd zijn door de Indonesische overheid. 
 
De gesloten lijst met goedgekeurde spermacentra en opslagcentra is 
gepubliceerd op de website van het FAVV. 

 
Om in de gesloten lijst opgenomen te worden, moet een winningscentrum of een 
opslagcentrum een erkenningsaanvraag voor export naar Indonesië bij zijn LCE 
indienen, volgens de procedure exporterkenning (zie onder “Algemene documenten”), 
aan de hand van het formulier “EX.VTL.exporterkenning”.  
 
De operator moet de “Establishment questionnaire” invullen en toevoegen aan zijn 
aanvraag. Deze vragenlijst, en de bijhorende bijlagen, moeten in het ENGELS zijn. 
Het vertalen van de verschillende documenten door een vertaler is ten laste van 
de operator. 
 
 Deze vragenlijst is beschikbaar op de website van het FAVV. Ze moet worden 
ingevuld rekening houdend met de instructies die in het document 
“Instructies_Vragenlijst ID” worden gegeven, dat op dezelfde webpagina 
beschikbaar is. Een vertaling van de vragen wordt tevens ter beschikking 
gesteld in dit document. 
 
De door de operator ingediende documenten worden door de LCE beoordeeld. De 
operator moet alle bewijsstukken ter beschikking stellen van het FAVV, zodat 
deze kan verifiëren dat de gegeven informatie overeenkomt met de realiteit. De 
LCE kan een inspectie uitvoeren om dit na te gaan. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/erkendeinrichtingen/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/indonesie/rundersperma/
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In geval van een gunstig advies, ondertekent en stempelt de LCE de vragenlijst, en 
maakt deze over aan het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur controleert de inhoud van 
het dossier en zorgt voor het afhandelen van de erkenningsaanvraag door de 
Indonesische veterinaire dienst. 
 
De Indonesische overheid behoudt zich het recht om het winnings- / 
opslagcentrum te inspecteren vooraleer het 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 gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van DG Controle 
van het FAVV. 

 
 
 
IV. Certificeringsvoorwaarden  
 
Uitsluitend sperma geproduceerd in door de bevoegde Indonesische diensten 
winningscentra en opgeslagen in door de bevoegde Indonesische diensten 
opslagcentra komt in aanmerking voor export naar Indonesië. Controleren dat 
het winningscentrum en het eventuele opslagcentrum (indien de opslag elders 
gebeurt dan in de winningscentrum) wel degelijk in de gesloten lijst is 
opgenomen. 
 
Punt 2.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de dierziektestatus 
van België. 
 
Punt 2.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese en de 
nationale regelgeving en op basis van de erkenning van het spermacentrum. 
 
Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend  

- na controle wat betreft de minimumverblijfsduur in België van de runderen 
aanwezig in het spermacentrum;  

- op basis van de  Europese en de nationale regelgeving wat betreft de natuurlijke 
dekking. 

De operator moet de nodige bewijsstukken ter beschikking van de certificerende 
agent stellen. 
 
Punt 2.4: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de verblijfsduur 
van de donorstieren in het spermacentrum voorafgaand aan de winning van het 
sperma bestemd voor deze zending. De operator moet de nodige bewijsstukken 
ter beschikking van de certificerende agent stellen. 
 
 
Punt 2.5: deze verklaring is van toepassing op de datum / periode van winning 
van het uitgevoerde sperma. Deze verklaring mag worden ondertekend op basis 
van: 
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- voor wat betreft blauwtong:  
o het vrije statuut van België, OF 
o een bewijs van geldige vaccinatie tegen blauwtong voor alle dieren 

aanwezig in het spermacentrum, OF 
o gunstige analyseresultaten voor blauwtong voor alle dieren 

aanwezig in het spermacentrum; 
- voor wat betreft tuberculose, brucellose, leucose, IBR, campylobactériose en 

trichomoniasis: de resultaten op de testen die, conform de Europese en de 
nationale regelgeving, regelmatig uitgevoerd moeten worden (deze resultaten 
moeten ter beschikking van de certificeerder worden gelegd); 

- voor wat betreft de overige ziekten: een verklaring van de centrumdierenarts, 
die het volgende vermeldt: 

 

 
Ik ondergetekende, Dr …………………….., centrumdierenarts van het spermacentrum 
met erkenningsnummer …………………….., verklaar dat de dieren gehouden in het 
spermacentrum klinisch vrij zijn / waren van leptospirose, paratuberculose, 
chlamydiose, boviene boosaardige catarrhaalkoorts, Q-koorts, vesiculaire stomatitis, 
emfysemateus gangreen en boviene virale diarree op het moment van het winnen van 
sperma bestemd voor uitvoer naar Indonesië. 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 

 
Punt 2.6: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese en de 
nationale regelgeving 
 
Punt 2.7: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De vermelde testen 
moeten, conform de regelgeving, verplicht jaarlijks uitgevoerd worden op donorstieren 
gehouden in een spermacentrum. De analyses met betrekking tot de donorstieren 
waarvan het sperma geëxporteerd wordt, moeten worden uitgevoerd tijdens het verblijf 
van deze donorstieren in het spermacentrum. De meest recente analyseresultaten van 
de stieren, waarvan het sperma geëxporteerd wordt, dienen aan het certificaat 
toegevoegd te worden (het analyserapport moet de datum van uitvoering van de test 
vermelden). 
 
Punt 2.8: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De analyses moeten 
worden uitgevoerd tijdens het verblijf van de donorstieren in het spermacentrum, 
gedurende de 6 of 12 maanden (volgens de ziekte) voorafgaand aan de 
spermawinning. De meest recente analyseresultaten van de stieren, waarvan het 
sperma geëxporteerd wordt, dienen aan het certificaat toegevoegd te worden (het 
analyserapport moet de datum van uitvoering van de test vermelden). 
 
Punten 2.9 en 2.10: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van de 
Europese en de nationale regelgeving.  
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Punt 2.11: de operator moet de nodige bewijstukken leveren inzake de datum 
van invriezen van de rietjes, zodat de certificeerder kan controleren dat deze eis 
nageleefd is. 
 
Punt 2.12: de certificeerder dient de container te verzegelen. 
 
Punt 2.13: de verzending moet vanuit België plaatsvinden, en transit via andere 
havens/vluchthavens gelegen buiten België is enkel toegestaan indien de goederen 
niet overgeladen/gelost worden of indien het lossen/overladen in deze 
havens/vluchthavens op voorhand door de bevoegde Indonesische overheid 
toegestaan werd. Deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
verzendingsroute en op basis van een verklaring van de operator, die het volgende 
vermeldt: 
 
 

 
Ik ondergetekende, ………………………, verantwoordelijke van het sperma- / 
opslagcentrum met erkenningsnummer ………………….., verklaar dat (schrappen 
wat niet past): 

- de goederen niet overgeladen of gelost zullen worden voordat ze in Indonesië 
terechtkomen; 

- de goederen in de volgende buitenlandse havens 
………………………………. overgeladen of gelost zullen worden, in 
overeenstemming met de Indonesische bevoegde autoriteit. 

 
Datum: 
 
Handtekening: 
 

 
Indien voor de tweede optie gekozen wordt, dient een bewijs van toestemming van de 
Indonesische bevoegde autoriteit voorgelegd te worden. 
 


