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Korte omschrijving Spermacentrum varkens (nationaal) 

 Beschrijving Code 

Plaats KI centrum PL20 

Activiteit Winnen, behandelen, bewaren en opslag bestemd voor het 
nationaal handelsverkeer 

AC16 

Product Varkensperma PR158 

E/T/R Erkenning 10.3 

Formaat n° E/T AER/LCE/000000   

Autocontrolegids geen gids - 

Varken: Dier van de familie van de Suidae, met uitzondering van wilde varkens.  
Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma bekomen van beren toegelaten tot de reproductie 
conform de wetgeving voor de kunstmatige inseminatie van zeugen die behoren tot een ander beslag dan de 
donor en om het te verhandelen op de nationale markt. Voor het houden van varkens moet men als beslag 
geregistreerd zijn bij DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen: www.dgz.be) of ARSIA (Association 
Régionale de Santé et d'Identification animales: www.arsia.be).  
De quarantainestal mag zich op een ander adres bevinden, in dat geval moet deze geregistreerd worden bij 
DGZ of ARSIA, maar niet in BOOD. 
Wanneer het een bestaand centrum betreft, dan mag het bestaande erkenningsnummer behouden blijven. 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

ACT 51 Boerderij – Houden van varkens 

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) 

ACT 187 Spermaopslagcentrum varkens (nationaal) 

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) 

NVT 

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.  
Koninklijk besluit van 6 oktober 2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale 
handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma. 

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. 
Check-lists : 
PRI 3368 
PRI 3158 
http://www.afsca.be/professionelen/checklists/ 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

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

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

NVT 

Autocontrole 

- 

Financiering 

Facturatiesector = primaire productie. 
 

http://www.dgz.be/identificatie-en-registratie-voor-varkenshouders
http://www.afsca.be/professionelen/checklists/

