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Korte omschrijving Embryoteam varkens (intracommunautair) 

 Beschrijving Code 

Plaats KI centrum PL20 

Activiteit Winnen, behandelen en opslag bestemd voor het 
intracommunautair handelsverkeer 

AC17 

Product Embryo’s van varkens PR60 

E/T/R Erkenning 9.2 

Formaat n° E/T AER/LCE/000000  

Autocontrolegids Geen gids - 

Varken: Dier van de familie van de suidae, met uitzondering van wilde varkens.  
Verzamelen, behandelen en opslag van embryo’s (winnen van bevruchte eicellen van vrouwelijke 
donordieren) om ze te verhandelen naar andere lidstaten. 
Het team bestaat uit ten minste één verantwoordelijke dierenarts.  
De teams voor het winnen en verdelen van embryo’s erkend voor nationale handel vallen onder de 
bevoegdheid van Gewesten. 

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

NVT 

Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

Opslag van sperma voor eigen gebruik door het embryoteam zelf. 
 

Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

NVT 

Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 

PL20 KI centrum 
AC15 Winnen, behandelen, bewaren en opslag bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer 
PR158 Varkenssperma 

Reglementaire basis 

Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen 
en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen. 
Verordening (EU) nr. 176/2010 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft 
spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften 
voor als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren van sperma, eicellen en 
embryo’s van die diersoorten. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

NVT 

Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 

Verplicht 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

http://www.favv.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

NVT 

Autocontrole 

- 

Financiering 

Facturatie sector voor de FAVV-heffing = primaire productie. 
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