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Verklaring van de teamdierenarts:  
 
 
Identificatie van eicellen(1) / embryo’s(1): 
 
 
 
 
 
 
Ik, ondergetekende, teamdierenarts van het embryo(productie)team 
                                                                                                                                           (2) 
verklaar dat de bovenvermelde eicellen / embryo’s afkomstig zijn van donordieren die: 
 

1. de laatste 3 maanden vóór de winning zonder onderbreking verbleven hebben in 
het land van uitvoer. 

2. de laatste 30 dagen vóór de winning verbleven op bedrijven onder veterinair 
toezicht, die, vanaf de dag van de winning van de eicellen(1)/embryo’s(1) tot en met 
de dag van verzending of totdat, in geval van bevroren eicellen(1)/embryo’s(1) de 
verplichte opslagperiode van 30 dagen in een daarvoor erkende ruimte is 
afgelopen, voldeden aan de in artikel 4, lid 5, van Richtlijn 2009/156/EG van de 
Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechterlijke 
voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen 
uit derde landen vastgelegde voorwaarden voor bedrijven, en met name: 

a. OFWEL (1):   
niet alle dieren van de voor de ziekte vatbare soorten op het bedrijf werden 
geslacht of gedood, en het bedrijf was vrij van: 

i. dourine, kwade droes en alle typen paardenencefalomyelitis en wel 
gedurende ten minste zes maanden vanaf de dag waarop de met 
de ziekte besmette paardachtigen geslacht zijn; 

ii. infectieuze anemie, gedurende ten minste de periode die nodig is 
om een negatief resultaat te verkrijgen bij een agargel-
immunodiffusietest(cogginstest) met monsters die op twee 
tijdstippen met drie maanden tussenpoos zijn genomen van alle 
paardachtigen die na de slacht van de besmette dieren overbleven; 

iii. vesiculaire stomatitis, gedurende ten minste zes maanden na het 
laatste geconstateerde geval; 

iv. rabiës, gedurende ten minste een maand na het laatste 
geconstateerde geval; 

v. miltvuur, gedurende ten minste 15 dagen na het laatste 
geconstateerde geval. 

b. OF(1): 
alle dieren van voor de ziekte vatbare soorten op het bedrijf zijn geslacht of 
gedood en de bedrijfsruimten zijn ontsmet, het bedrijf is sinds ten minste 
30 dagen vrij van alle typen paardenencefalomyelitis, vesiculaire stomatitis 
en rabiës, dan wel 15 dagen in het geval van miltvuur, te rekenen vanaf de 
dag waarop de dieren vernietigd werden en de bedrijfsruimten waren 
ontsmet. 

3. gedurende de laatste 30 dagen vóór de winning verbleven hebben op bedrijven 
waar ten minste 60 dagen geen klinische symptomen van besmettelijke 
baarmoederontsteking bij paarden zijn geconstateerd. 

4. gedurende ten minste 30 dagen vóór de eerste winning van eicellen of embryo’s 
en tussen de datum van de eerste monsternemingen als bedoeld onder de punten 
2.1.5.6. en 2.1.5.7. van het algemeen certificaat voor uitvoer van eicellen en 
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embryo’s van paardachtigen versie EX.VTL.AA.13.01 en de datum van de winning 
van de eicellen en embryo’s niet natuurlijk zijn gedekt. 

5. in de laatste 15 dagen vóór de winning niet in contact zijn geweest met 
paardachtigen die leden aan een infectieuze of besmettelijke ziekte. 

6. op de dag van de winning van de eicellen(1)/embryo’s(1) geen klinische symptomen 
van een besmettelijke ziekte vertoonden. 

 
 
 

 
 

Datum en handtekening:  
 
 
 
 
 
 
Naam en adres van de erkende dierenarts:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Doorhalen wat niet van toepassing is 
2. Noteer naam en erkennigsnummer van het embryo(productie)team 
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