
Toelatingsvoorwaarden voor de productie van varkenssperma op het varkensbedrijf 

met het oog op de afmesting van de nakomelingen in een selectiemesterij  

 

Bijlage III.17.1. bij het 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 

 

Activiteit : Productie van sperma van stamboekberen met het oog op de afmesting van de 

nakomelingen in een selectiemesterij  

 

Plaatscode : PL42 Landbouwbedrijf  

 

Activiteitencode : AC65 Productie bestemd voor de inseminatie van zeugen waarvan de 

nakomelingen bestemd zijn om te worden afgemest in een 

selectiemesterij  

 

Productcode: PR158 Varkenssperma  

 

 

Overzicht toelatingsvoorwaarden 

 

Sperma kan slechts voor de kunstmatige inseminatie van zeugen behorend tot een ander 

beslag dan dat van de donor worden gebruikt, wanneer het afkomstig is van een erkend 

spermacentrum of spermaopslagcentrum gelegen in België, een andere EU-lidstaat of een 

derde land.  

 

In afwijking hiervan mag sperma dat bestemd is voor de inseminatie van zeugen op een 

referentiebedrijf en waarvan de nakomelingen bestemd zijn om te worden afgemest in een 

selectiemesterij, afkomstig zijn van het beslag van de houder van de te testen 

stamboekberen.  

 

De verantwoordelijke van het stamboekbedrijf heeft daarvoor een toelating nodig.  

 

Om een toelating te bekomen en te behouden voor de productie van sperma van 

stamboekberen bestemd voor de inseminatie van zeugen waarvan de nakomelingen bestemd 

zijn om te worden afgemest in een selectiemesterij, moet een varkensbedrijf beantwoorden 

aan de volgende voorwaarden: 

 

a) voldoen aan de sanitaire exploitatievoorwaarden in overeenstemming met punt 1; 

b) de donorberen voldoen aan de sanitaire eisen in overeenstemming met punt 2;  

c) een register bijhouden waarin de verrichtingen van dag tot dag worden opgetekend 

volgens de instructies in punt 3; 

 

 

 

 
  



1. Sanitaire exploitatievoorwaarden 

 

Sanitaire exploitatievoorwaarden voor de verantwoordelijke houder van de donor: 

1. enkel van donorberen die voldoen aan punt 2 mag sperma, bestemd voor de 

inseminatie van zeugen op een referentiebedrijf, worden gewonnen en behandeld; 

2. iedere spermagift moet op zodanige wijze worden gemerkt dat de datum van 

winning, het unieke identificatienummer en eventueel de naam van de donor en het 

toelatingsnummer van de verantwoordelijke houder van de donor gemakkelijk zijn 

vast te stellen; 

3. het vereiste register moet behoorlijk worden bijgehouden; 

4. in de loop van de periode vanaf 30 dagen vóór de geplande sperma-afname mag 

geen aanvoer van varkens plaatsvinden naar het beslag waartoe de donor behoort, 

behalve indien deze varkens in strikte quarantaine worden geplaatst en dit tot op het 

einde van de periode gedurende dewelke sperma van de donor wordt gewonnen; 

5. op de dag van de sperma-afname moet het beslag officieel aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 

- niet gelegen zijn in een gebied waarvoor beperkingen zijn vastgelegd op grond 

van de communautaire regelgeving in verband met het uitbreken van een ziekte 

bij als huisdier gehouden varkens; 

- in verband met de ziekte van Aujeszky: A3-of A4-statuut. 

 

 

2. Sanitaire eisen voor de donorberen 

 

1. Sanitaire eisen voor de donoren van sperma bestemd voor de inseminatie van 

zeugen op een referentiebedrijf:  

1.1. zij mogen op de dag van de sperma-afname geen klinische ziektesymptomen 

vertonen; 

1.2. zij moeten binnen de 30 dagen vóór de geplande sperma-afname worden getest: 

- voor de ziekte van Aujeszky: 

o een serumneutralisatietest of een Elisa-test voor de detectie van 

antilichamen gericht tegen gB of tegen het volledige virus van de ziekte 

van Aujeszky wanneer de varkens niet zijn ingeënt; 

o een Elisa-test voor de detectie van antilichamen gericht tegen gE van 

het virus van de ziekte van Aujeszky wanneer de varkens zijn ingeënt 

met een gE-negatief vaccin; 

- voor brucellose: een gebufferde brucella-antigeentest; 

- voor klassieke varkenspest: een serumneutralisatie- of Elisa-test. 

 

2. Indien één van bovengenoemde tests positief uitvalt, mag het sperma niet voor 

kunstmatige inseminatie worden gebruikt. 

 

3. Alle tests worden verricht in een door het Agentschap erkend laboratorium. 

 
  



3. Registers 

 

De verantwoordelijke houder van de stamboekberen houdt een register bij waarin alle 

dagdagelijkse verrichtingen worden opgetekend en dit voor de periode vanaf 30 dagen vóór 

de geplande sperma-afname tot na de laatste afname van sperma dat bestemd is voor het 

referentiebedrijf.  

 

Dat register bevat tenminste : 

a) alle controles op ziekten en vaccinaties die bij de donoren zijn uitgevoerd 

overeenkomstig de bepalingen van punt 2; 

b) het schema van de sperma-afnamen, en voor elke sperma-afname:  

- de datum,  

- het unieke identificatienummer van de donor,  

- de gebruikte verdunner en  

- de toegepaste verdunningsgraad; 

c) alle verzendingen van sperma vanuit het bedrijf van de verantwoordelijke houder 

naar het referentiebedrijf. 

 

 

 

 

Wetgeving: 

 

Koninklijk besluit van 6 oktober 2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de 

productie, de behandeling, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de 

invoer van varkenssperma, art 4.  

 

 

 


