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Betreft : publicatie KB van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de 
nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot 
vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en 
embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen. 
 

 
 

 
 
Mevrouw, mijnheer,  
 
Op 18/08/2016 werd het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de 
veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de 
invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de 
voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en 
embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende 
paardachtigen gepubliceerd. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017. 
 
Het KB bepaalt de vereisten voor de nationale handel in sperma (vers en diepvries), 
embryo’s en eicellen van paarden maar ook de voorwaarden voor hengsten die 
merries van een andere eigenaar natuurlijk dekken (deze eisen gelden dus niet 
voor eigen hengsten die de eigen merries (één en dezelfde eigenaar) natuurlijk 
dekken).  
 
CEM-test 
 
Concreet zullen deze hengsten vanaf 1 januari 2017 jaarlijks, aan het begin van het 
fokseizoen of voorafgaand aan de eerste dekking, een laboratoriumtest moeten 
ondergaan om aan te tonen dat ze vrij zijn van de kiem die besmettelijke 
baarmoederontsteking bij paardachtigen (CEM) veroorzaakt.  
 
Motivatie 
 
Momenteel verplichten bepaalde stamboeken reeds dergelijk onderzoek voor de 
hengsten die bij hen ingeschreven zijn. Omdat nog geregeld uitbraken van 
besmettelijke baarmoederontsteking worden vastgesteld in België heeft het FAVV 
beslist om deze maatregel te harmoniseren, ongeacht het stamboek waartoe een 
hengst behoort. Daarenboven verhindert deze maatregel dat hengsten, die niet langer 
kunnen ingezet worden voor de spermawinning voor kunstmatige inseminatie (KI) 
omdat zij besmet zijn met de CEM-bacterie (Taylorella equigenitalis), nog verder 
gebruikt worden voor de natuurlijke dekdienst waarbij andere merries verder kunnen 
besmet worden. 
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Uitvoering van de test 
 
Als laboratoriumtest kan een PCR, een real-time PCR of een isolatie worden verricht 
in een door het FAVV erkend laboratorium. Hierbij moeten monsters (swabs) worden 
genomen van: 

- de penisschacht, 
- de urethra,  
- de fossa glandis. 

De monsters worden na de staalneming overgemaakt aan het laboratorium voor 
analyse:  

1. Isolatietest: binnen de 24 uur, of 48 uur indien de monsters gekoeld 
getransporteerd worden. De monsters moeten voor verzending naar het 
laboratorium in een transportmedium met actieve kool worden geplaatst.  

2. PCR of real-time PCR: binnen de 48 uur . 
 
Overige bepalingen 
 
Deze hengsten moeten ten minste de laatste 30 dagen vóór de natuurlijke dekking 
verbleven hebben in een bedrijf waar in die periode geen gevallen van equine 
infectieuze anemie (EIA), equine virale arteritis (EVA) of besmettelijke 
baarmoederontsteking (CEM) werden vastgesteld. 
 
Indien de hengsten afkomstig zijn van een andere EU-lidstaat of een derde land (niet 
EU-land), mogen het bedrijf en het land van hersprong eveneens niet onderhevig zijn 
aan beperkende maatregelen wegens het uitbreken van een officieel bestreden 
paardenziekte (zoals bijvoorbeeld paardenpest, dourine, kwade droes, equine 
infectieuza anemie, enz.) en moet verder voldaan zijn aan alle regels voor het 
handelsverkeer of de invoer van deze dieren, zoals voorzien in het koninklijk besluit 
van 1 december 20131. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de FAVV-website of bij uw PCE. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Jean-François Heymans    Voor akkoord Vicky Lefevre 
Directeur “Dierengezondheid en    Directeur-generaal 
Veiligheid van de Dierlijke producten” 
CVO     
       
       
   
 
 

                                                      
1 Koninklijk besluit van 1 december 2013  betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer 
van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp
http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/spermaeicellenembryos/

