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I. Toepassingsgebied  
 
Productomschrijving GN-code Land 
Eicellen van paardachtigen 
In-vivo gewonnen embryo’s van paardachtigen 
In-vitro geproduceerde embryo’s van paardachtigen 

0511 99 85 20 
 

/ 

 
 
 
II. Algemeen certificaat 
 
Code FAVV: Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet EU-

lidstaat van: 
Totaal aantal 
pagina’s: 

   
EX.VLT.AA.13.01 Eicellen / embryo’s van paardachtigen 7 blz 
 
 

III. Uniform voorblad 
 
Er is voor het onder punt II. vermelde certificaat een uniform voorblad beschikbaar op de FAVV-
website. 
 
Dit uniform voorblad moet steeds als eerste pagina aan het onder punt II. vermelde certificaat worden 
toegevoegd. 
 
In vak 1.2.referentienummer certificaat dient het certificaatnummer te worden vermeld. Tevens dient 
onderaan links de code te worden vervolledigd en onderaan rechts het totaal aantal pagina’s te 
worden genoteerd. 
 
Het uniform voorblad is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans. 
De taal van het uniform voorblad dient te worden gekozen in functie van het land van bestemming. 
 
 
IV. Aanvullende garanties inzake de diergezondheid 
 
In het certificaat, vermeld onder punt II., is de mogelijkheid voorzien om aanvullende garanties inzake 
diergezondheid toe te voegen. 
 
Deze aanvullende garanties dienen afkomstig te zijn van de bevoegde overheid van het land van 
bestemming en de operator dient dit te bewijzen aan de hand van een officieel document van de 
betrokken bevoegde overheid. 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
 

1. Het team moet voldoen aan de bepalingen van het Ministerieel besluit van 31 augustus 1993 
tot vaststelling van de veterinairrechterlijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer 
van dieren, sperma, eicellen en embryo’s, van soorten waarvoor ten aanzien van de 
veterinairrechterlijke voorschriften geen specifieke reglementering is opgesteld, als bedoeld in 
bijlage III,A, van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire en 
zoötechnische controles, die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer 
van sommige levende dieren en producten. 
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2. De verklaringen onder de punten 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. kunnen ondertekend worden op basis 
van de erkenning voor het intracommunautaire handelsverkeer van het team. 
 

3. De verklaring onder punt 2.1.4. kan worden ondertekend op basis van de erkenning voor het 
intracommunautaire handelsverkeer van het team op voorwaarde dat het laboratorium, op het 
moment dat de embryo’s en/of eicellen werden onderzocht, behandeld en verpakt, niet in een 
gebied lag waarvoor verbodsbepalingen of quarantaine maatregelen golden voor 
paardenpest, Venezolaanse paardenencephalomyelitis, kwade droes, dourine noch 
vesiculaire stomatitis. Aangezien deze dierziekten aangifteplichting zijn, kan op basis van 
deze aangifteplicht worden nagegaan of aan de voorwaarde is voldaan. 
 

4. Het eerste deel van de verklaring onder punt 2.1.5.1., namelijk dat de eicellen/embryo’s 
afkomstig zijn van donordieren die de laatste 3 maanden zonder onderbreking in het land van 
uitvoer hebben verbleven, kan worden ondertekend op basis van een verklaring van de 
teamdierenarts (zie bijlage). 
 

5. De dierziekten vermeld onder de punten 2.1.5.1. en 2.1.5.2. zijn aangifteplichtig. Op basis van 
deze aangifteplicht kan worden nagegaan of de verklaring onder punt 2.1.5.1. kan worden 
ondertekend en kan de juiste optie onder punt 2.1.5.2. worden ondertekend. 
 

6. De verklaringen onder de punten 2.1.5.3., 2.1.5.4., 2.1.5.5., 2.1.5.8. en 2.1.5.9. kunnen 
worden ondertekend op basis van een verklaring van de teamdierenarts (zie bijlage), waarbij 
onder punt 2.1.5.3. de verklaring die niet van toepassing is, dient te worden doorstreept. 
 

7. De verklaringen onder de punten 2.1.5.6. en 2.1.5.7. kunnen worden ondertekend na controle. 
 

8. De verklaring onder punt 2.1.6. kan worden ondertekend op basis van de erkenning voor het 
intracommunautaire handelsverkeer van het team. 
 

9. De verklaringen onder de punten 2.2. en 2.3. kunnen worden ondertekenend op basis van de 
erkenning voor het intracommunautaire handelsverkeer van het team, waarbij de verklaring 
onder punt 2.2. dient te worden geschrapt voor eicellen en de verklaring onder punt 2.3. dient 
te worden geschrapt voor eicellen en in-vivo gewonnen embryo’s. 

 
 
 
 
 

 

 


