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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Rundersperma 0511 Uruguay 

 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.UY.03.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van rundersperma 

van België naar Uruguay 
5 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Uruguay 
 
Een spermacentrum moet geregistreerd zijn bij de Uruguayaanse overheid om naar 
Uruguay te mogen exporteren. 
 
De lijst van bedrijven goedgekeurd voor de uitvoer van rundersperma naar 
Uruguay is beschikbaar op de website van het FAVV. 
 
Operatoren die niet op deze lijst staan, maar wensen uit te voeren, moeten een 
erkenningsaanvraag indienen bij hun LCE volgens de algemene procedure, 
met behulp van het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de FAVV-website. 
 
De aanvraag wordt door het Hoofdbestuur van het FAVV behandeld, die het verder 
verstuurt aan de Uruguayaanse overheid. 
 
De erkenning is geldig na ontvangst van de brief van DG Controle. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Schmallenbergvirus 
 
Het rundersperma moet voldoen aan specifieke voorwaarden in verband met het 
Schmallenbergvirus: het certificaat moet dan ook vergezeld gaan van een additionele 
verklaring voor de export naar Uruguay die beschikbaar is op de website van het 
FAVV. 
 
 
 
 

http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/registersenformulieren/
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V. Certificeringsvoorwaarden  
 
Certificaat 
 
Punt 5.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten (FAVV). 
 
Punten 5.2.1 en 5.2.2: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van 
de erkenning van het spermacentrum en de Europese regelgeving. 
 
Punt 5.2.3.: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

• Voor de ziekten die niet-aangifteplichtig zijn (paratubeculose, trichomoniasis, 
BVD, boosaardige katarrhaalkoorts, Akabane, cowdriose) mag de verklaring 
worden ondertekend op basis van een verklaring van de centrumdierenarts. 

• Voor de ziekten die aangifteplichtig zijn mag de verklaring worden 
ondertekend na controle van de dierziektestatus van het centrum. 

 
Punt 5.3.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle, in Sanitel, van de 
oorsprong en de landen van verblijf in de 60 dagen voorafgaand aan spermawinning 
van de dieren waarvan het sperma uitgevoerd wordt. 
 
Punt 5.3.2.: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 

• Indien alle donoren aanwezig in het spermacentrum er verblijven sinds meer 
dan 90 dagen, dan is er geen rechtvaardiging nodig. 

• Indien donoren in het spermacentrum werden binnengebracht gedurende de 
90 dagen voorafgaand aan deze zending, dan is een verklaring van de 
bedrijfsdierenarts van het bedrijf van herkomst van deze donoren nodig. 

 
Punten 5.3.3 tot en met 5.3.5: deze verklaringen mogen worden ondertekend op 
basis van de Europese regelgeving. 
 
Punten 5.4.2 en 5.4.3: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van 
de Europese regelgeving. 
 
Punt 5.4.4: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De Europese 
regelgeving eist dat de testen jaarlijks uitgevoerd worden. Er dient gecontroleerd te 
worden dat deze testen met een tweejaarlijkse frequentie uitgevoerd werden voor de 
dieren waarvan het sperma uitgevoerd wordt. 
 
Punt 5.4.5: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punt 5.5.1: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving. 
 
Punten 5.5.2 tot en met 5.5.4: deze verklaringen mogen worden ondertekend na 
controle. 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
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Additionele verklaring 
 
De van toepassing zijnde optie moet gekozen worden tussen optie b en c, en de 
andere opties moeten worden geschrapt: optie a is in geen geval van toepassing. De 
operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 


