Instructies voor de vragenlijst voor de winninsgcentrum

De vragenlijst en de bijlagen moeten in het Engels zijn
Zich ervan vergewissen dat de benoeming van de aan de vragenlijst toegevoegde bijlagen
overeenkomt met wat er vermeld is in de vragenlijst zelf

A. Algemene informatie
1. Naam van de inrichting:
De naam van het winnings- / opslagcentrum vermelden, zoals het opgenomen is in BOOD/Foodweb
2. Erkenningsnummer van de inrichting:
Het erkenningsnummer van het winnings- / opslagcentrum vermelden, zoals het opgenomen is in
BOOD/Foodweb
3. Adres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Het adres vermelden, zoals die opgenomen is in BOOD/Foodweb
De activiteit van de inrichting specifiëren (winning en opslag of enkel opslag): « The center is
dedicated to the collection and storage of the semen » of « The center is dedicated solely to the
storage of the semen collected in other collection center ».
4. Contactpersoon binnen de inrichting
Naam:
Positie:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
5. Jaar van de bouw van het winnings- / opslagcentrum:
6. Locatie en plan van de inrichting:
Een algemene beschrijving van de omgeving (woongebied, landelijk gebied, andere ...) geven waarin
het centrum is gebouwd, en de totale oppervlakte.
Naar een bijlage met het plan van het centrum verwijzen en deze aan de vragenlijst toevoegen. De
namen van de verschillende ruimtes op het plan moeten in het Engels zijn.
7. Is het centrum privé- of overheidseigendom ?
8. De reinigingsfaciliteiten en hun toepassing beschrijven.
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B. Bioveiligheid
Het in het centrum toegepaste bioveiligheidsysteem beschrijven.
Een beschrijving geven van de verschillende bioveiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn (nietlimitatieve lijst: omheining rond het centrum, fysieke scheiding van de verschillende ruimtes in het
centrum, desinfectiefaciliteiten aanwezig bij elke ingang, regels van toepassing met betrekking tot
bezoekers, beschermingskledij en -schoeisel, controle van uitrusting, reiniging en ontsmetting van
transportmiddelen, scheiding van de stromen van propere en vuile voorwerpen, enz.)

C. Oorsprong van de donorstier
1. Wat zijn de criteria om donorstier te zijn? De evaluatiestappen uitleggen om een donorstier van
hoge kwaliteit te verkrijgen
• Voor winningscentra: een beschrijving geven van de verschillende van toepassing zijnde
criteria. De wetgeving beschrijft bepaalde verplichtingen met betrekking tot de herkomst
(sanitair statuut van de bedrijven van herkomst): deze moeten allemaal in de beschrijving
worden opgenomen. De aanvullende criteria die specifiek zijn voor het centrum kunnen ook
in de beschrijving worden vermeld.
• Voor centra die enkel opslag doen, deze beschrijving voorafgaan door de volgende zin: “As
the center is only dedicated to storage of semen, it does not select the bulls from which the
semen is collected. However, it only stores semen from bulls that at least comply with the
following requirements”.
2. Beschrijving van het aantal en het ras van de runderpopulatie aanwezig in het centrum.
• Voor winningscentra: verwijzen naar een bijlage met alle dieren aanwezig in het centrum en
die bijlage toevoegen aan het dossier; tenminste de volgende informatie vermelden in de
bijlage: naam, identificatienummer, geboortedatum, functie (donor / lokdier).
• Voor centra die enkel opslag doen: volgende zin vermelden “Not applicable, as the center is
only dedicated to the storage of semen and does not house bovines”.
3. Herkomst van de donorstieren
➢ Kunnen de donorstieren ingevoerd zijn ?
Vermelden dat het wettelijk mogelijk is dat stieren uit andere landen dan België komen, op
voorwaarde dat ze voldoen aan de wettelijke criteria voor toelating tot een verzamelcentrum.
Betreft het eigen rassen ?
• Voor winningscentra: een gedetailleerd overzicht geven van de rassen aanwezig in het
centrum, en aangeven of deze rassen typisch Belgisch zijn.
• Voor centra die enkel opslag doen: een gedetailleerd overzicht geven van de rassen waarvan
het sperma opgeslagen is in het centrum, en aangeven of deze rassen typisch Belgisch zijn.
➢ Zijn ze afkomstig van bedrijven met goeie prestaties ?
De wetgeving beschrijft bepaalde verplichtingen met betrekking tot de herkomst (sanitair statuut van
de bedrijven van herkomst): deze moeten allemaal in de beschrijving worden opgenomen.
De aanvullende criteria die specifiek zijn voor het centrum kunnen ook in de beschrijving worden
vermeld.
4. Quarantaine maatregelen geïmplementeerd voor donorstieren
➢ Voor hun binnenkomst in het centrum
• Voor winningscentra: een beschrijving geven van de kenmerken van de quarantaine die aan
stieren wordt opgelegd voordat ze het centrum binnengaan (waar wordt deze uitgevoerd,
hoe lang duurt het, om welke redenen kan dit langer duren dan de minimale verplichte duur,
wat zijn de tests die uitgevoerd worden, enz. ....). De wetgeving beschrijft bepaalde
quarantainevereisten: deze moeten allemaal in de beschrijving worden opgenomen.
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Aanvullende maatregelen die specifiek zijn voor het centrum kunnen ook in de beschrijving
worden vermeld.
• Voor centra die enkel opslag doen, dient de beschrijving voorafgaan te worden door de
volgende zin: “As the center is only dedicated to storage of semen, it is not responsible for
supervising the quarantine of the bulls prior to their entry on the collection center. However,
it only stores semen from bulls that have undergone a quarantine complying at least with the
following requirements”.
➢ Na hun binnenkomst in het centrum (maar voor hun in gebruikstelling)
• Voor winningscentra: een beschrijving geven van centrum specifieke maatregelen als
dergelijke maatregelen van toepassing zijn. Als er geen maatregel van toepassing is, " Not
applicable " vermelden.
• Voor centra die enkel opslag doen, dient volgende zin vermeldt te worden : “Not applicable,
as the center is only dedicated tot he storage of semen and does not house bovines”.

D. Productie en distributie
1. De productiecapaciteit van het verzamelcentrum beschrijven voor de afgelopen twee jaar.
• Voor winningscentra: het totaalaantal dosissen vermelden, die in de afgelopen 2 jaar in het
centrum werden geproduceerd.
• Voor centra die enkel opslag doen: het totaalaantal dosissen vermelden, die in de afgelopen
2 jaar in het centrum werden opgeslagen.
2. Hoeveel verschillende niveaus van bevroren sperma wordt er binnen het centrum geproduceerd?
• Voor winningscentra: als er binnen het verzamelcentrum verschillende kwaliteitsniveaus
voor sperma zijn (zoals sperma dat uitsluitend bestemd is voor de binnenlandse markt of
sperma dat voor intracommunautaire handel of uitvoer in aanmerking komt), geef dit dan
aan. Als alle sperma geproduceerd in het centrum van dezelfde kwaliteit is, “Not applicable,
all the semen produced in the center is of equal quality and cannot be divided in separate
grades” vermelden.
• Voor centra die enkel opslag doen: als er binnen het opslagcentrum verschillende
kwaliteitsniveaus voor sperma zijn (zoals sperma dat uitsluitend bestemd is voor de
binnenlandse markt of sperma dat voor intracommunautaire handel of uitvoer in aanmerking
komt), geef dit dan aan. Als alle sperma opgeslagen in het centrum van dezelfde kwaliteit is,
“Not applicable, all the semen stored in the center is of equal quality and cannot be divided in
separate grades“ vermelden.
3. Bestaat er een beoordeling van de spermakwaliteit voordat deze op de markt wordt gebracht? De
van toepassing zijnde evaluatieprocedure uitleggen.
• Voor winningscentra: een beschrijving geven van de kwaliteitscontroles die zijn uitgevoerd
op het sperma nadat het is verkregen en op het opgeslagen sperma.
• Voor centra die enkel opslag doen: een beschrijving geven van de kwaliteitscontroles die zijn
uitgevoerd op het opgeslagen sperma.
4. Wat doet de inrichting wanneer een product niet voldoet aan de internationale normen ? Hoe
roept ze het product terug als deze als uitgedeeld werd door de sperma verdeler ?
Onder "conform de internationale normen", moet worden begrepen "conform de van toepassing
zijnde regelgeving voor centra in het kader van een erkenning voor intracommunautaire handel". De
procedures beschrijven die van toepassing zijn wanneer blijkt dat de productie / opslag niet in
overeenstemming is met de wetgeving (wat gebeurt er met sperma, wordt een bepaald instelling
genotifieerd, enz ...), evenals de procedures van toepassing voor product recall.
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5. De distributie van het product beschrijven (nationaal en internationaal)
➢ De namen opgeven van de landen waarnaar het sperma wordt geëxporteerd
Een onderscheid maken tussen de nationale markt, de Europese markt (intracommunautaire handel)
en de internationale markt (export). Geef voor elke categorie het gemiddelde aantal doses dat
jaarlijks wordt gebruikt.

E. Registratie, certificatie et supervisie
1. Worden alle verzamelcentra geregistreerd bij een overheidsinstelling? Wat is de naam van deze
instelling en wat is de procedure.
Het volgende vermelden:
“To be allowed to carry out its collection / storage activity, a semen collection/ storage center must
be approved by the competent authority. The Belgian governmental authority supervising and
approving the semen collection center is the Federal Agency for the Safety of the Food Chain (FASFC).
If the semen collection / storage center intends to trade its semen with other EU Member States or to
export it to third countries, it must comply with the requirements mentioned in Directive 88/407/EC
laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of
deep-frozen semen of domestic animals of the bovine species.
The FASFC will verify that the semen collection / storage center complies with the applicable legal
requirements mentioned in Annex A of this Directive before approving it.”
2. Heeft het winningscentrum een certificaat dat de kwaliteit van het product garandeert? Welke
instelling is verantwoordelijk voor certificering? (Voeg een kopie van het certificaat toe)
Verwijzen naar een bijlage met de kwaliteitscertificaten die beschikbaar zijn voor het centrum (ISOcertificaten, enz.) en deze toevoegen aan de vragenlijst. Als er geen beschikbaar zijn, “Not
applicable” vermelden.
3. Wat is de geldigheidsduur van het certificaat?
Invullen afhankelijk van wat er vermeld is op het bijgevoegd certificaat voor vraag E.2.
4. Het toezichtmechanisme door de veterinaire autoriteit beschrijven? Hoeveel keer per jaar?
Het volgende vermelden.
“The semen collection / storage center is inspected twice per year by an official veterinarian of the
FASFC. This inspector verifies, with the aid of checklists, that all legal requirements (infrastructure and
operational requirements) are complied with.”

F. Personeel
1. Totaal aantal werknemers binnen het winningscentrum.
Vermeld het totale aantal werknemers in cijfers.
2. Totaal aantal professionals (dierenartsen en para-dierenartsen) en technici, inclusief hun
kwalificaties en expertise op het gebied van landbouw en diergezondheid.
Verwijzen naar een bijlage met de lijst met werknemers met hun functie en deze aan de vragenlijst
toevoegen. Er moeten evenveel werknemers op de lijst staan als het aantal vermeld in F.1.

G. Programma voor diergezondheid in het winningscentrum
1. Welke dierziekten zijn verboden in het winningscentrum?
De ziekte vermelden die als gevolg hebben dat het centrum geblokkeerd is als er een uitbraak in het
centrum plaatsvindt.
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2. Welke laboratoriumtests worden uitgevoerd voordat een stier wordt aangesteld als donorstier in
het winningscentrum?
• Voor winningscentra: de tests vermelden, die overeenkomstig met de wetgeving tijdens de
quarantaine moeten worden uitgevoerd, voor de intracommunautaire erkenning.
Idealiter, in de vorm van een tabel opnemen:
Disease
Test
Required result

•

Voor centra die enkel opslag doen, dient deze tabel voorafgaan te worden door de volgende
zin: “As the center is only dedicated to storage of semen, it does not carry out any tests on
bulls. However, it only stores semen from bulls that have at least been tested for the
following diseases before being used as donors”.

3. Welke tests worden routinematig uitgevoerd nadat de stier is aangesteld als donorstier in het
winningscentrum? (de naam van de dierziekte, de uitgevoerde test en de periodiciteit van deze test
vermelden)
• Voor winningscentra: de tests vermelden die routinematig moeten worden uitgevoerd
overeenkomstig de wetgeving, voor de intracommunautaire erkenning.
Idealiter, in de vorm van een tabel opnemen:
Disease
Test
Frequency
Required result

•

Voor centra die enkel opslag doen, dit tabel voorafgaan door de volgende zin: “As the center
is only dedicated to storage of semen, it does not carry out any tests on bulls. However, it only
stores semen from bulls that are regularly tested for at least the following diseases”.

4. Worden routinematige bewaking en monitoring uitgevoerd in het winningscentrum?
➢ Voor welke ziekten ?
➢ Met welke frequentie wordt deze bewaking uitgevoerd ?
• Voor winningscentra: alle tests vermelden die worden uitgevoerd naast de wettelijk vereiste
(bijvoorbeeld SBV, enz.). Aangeven dat dit een monitoring is die wordt uitgevoerd bovenop
de wettelijk vereiste die gedetailleerd zijn in punten G.2 en G.3
Disease

•

Test

Frequency

Indien er geen additionele testen worden uitgevoerd, “No additional surveillance and
monitoring than the surveillance and monitoring already carried out conform the applicable
legislation – see point G.2 and G.3” vermelden.
Voor centra die enkel opslag doen: het volgende vermelden “Not applicable, as the center is
only dedicated to the storage of semen and does not carry out tests on donors”.

5. Vaccinatieprogramma
➢ Wordt er een vaccinatie uitgevoerd in het winningscentrum ?
➢ Voor welke ziekten ?
• Voor winningscentra: het vaccinatieprogramma beschrijven dat door het centrum is
geïmplementeerd (bijvoorbeeld voor de blauwtong). Als er geen vaccinatieprogramma van
toepassing is, “Not applicable” vermelden.
• Voor centra die enkel opslag doen: het volgende vermelden “Not applicable, as the center is
only dedicated to the storage of semen and does not house bovines”.
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6. De ziektepreventie- en bestrijdingsmaatregelen beschrijven die worden toegepast in het
winningscentrum.
Een lijst maken van de ziekten die officieel bestreden moeten worden in overeenstemming met de
wetgeving en beschrijf wat het centrum op dit gebied doet.
7. Het medicatieprogramma in het winningscentrum beschrijven.
• Voor winningscentra: een beschrijving geven indien van toepassing. Anders “Not applicable”
vermelden.
• Voor centra die enkel opslag doen: “Not applicable” vermelden.
8. Het noodplan beschrijven, meer specifiek voor dierziekten die aan de OIE moeten worden gemeld
(beschrijf het ziektebestrijdingsbeleid wanneer er een uitbraak is).
Een lijst maken van de ziekten die officieel bestreden moeten worden in overeenstemming met de
wetgeving en beschrijf wat het centrum op dit gebied doet.

H. Standard operationele procedures
De standard operationele procedures beschrijven (nummer en naam).

I. Reinigings-en desinfectieprogramma
1. Het programma beschrijven
Beschrijven in welke kader er gebruik wordt gemaakt van reiniging en desinfectie (gereedschap,
transportmiddelen, bioveiligheid, enz…)
2. Naam van de desinfectiemiddelen (generiek bestanddeel)
Een lijst van de gebruikte desinfectiemiddelen verschaffen, bij voorkeur in tabelvorm.
Desinfectant
Ingredient
Use

Zich ervan vergewissen dat ze allemaal toegelaten zijn voor het bestemde gebruik.
3. Reinigings- en ontsmettingsprocedures
Een beschrijving geven van de van toepassing zijnde reinigings- en ontsmettingsprocedures.

J. Afval verwerking / -verwijdering (het programma beschrijven)
Een beschrijving geven van de van toepassing zijnde afval verwijderingsprocedures.

K. Programma voor het bestrijden van ongedierte (het programma beschrijven)
Een beschrijving geven van de van toepassing zijnde ongedierte bestrijdingsprocedures.
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L. Verklaring door de inrichting
Ik verklaar dat de hierboven gegeven informatie correct en waar is.

Naam, handtekening en stempel van de inrichting
➢
➢
➢
➢

Datum-Maand-Jaar

Naam en titel van de persoon die de informatie heeft verschaft:
Adres:
Telefoon- en faxnr.:
E-mail:

M. Verificatie door de veterinaire overheid
Ik heb de door de inrichting hierboven gegeven informatie gecontroleerd, en verklaar dat ze correct
en waar is.
De exploitant moet alle bewijsstukken ter beschikking stellen van het FAVV, zodat het kan verifiëren
dat de verstrekte informatie in overeenstemming is met de realiteit. Als hij dit nodig acht, kan de
inspecteur die verantwoordelijk is voor de verificatie van informatie een inspectie uitvoeren voor
deze verificatietaak.

Naam, handtekening en stempel
➢
➢
➢
➢

Naam en titel van de dierenarts die de informatie heeft gecontroleerd:
Adres:
Telefoon- en faxnr.:
E-mail:
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Datum-Maand-Jaar

