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Korte omschrijving Spermacentrum honden en katten (intracommunautair) 

 Beschrijving Code 

Plaats KI centrum PL20 

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

AC15 

Product Sperma van honden en katten PR155 

E/T/R Registratie - 

Formaat n° E/T   

Autocontrolegids Geen gids - 

Hond : Canis lupus familiaris 
Kat : Felis silvestris catus 
Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma bekomen van honden en/of katten toegelaten tot de 
voortplanting conform de wetgeving dat bestemd is om te verhandelen naar andere lidstaten. 

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) 

NVT 

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 16/01/2006 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) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende 
overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van 
diergezondheid (artikel 84). 

Gedelegeerde verordening (EU) 2020/686 van de commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van 
verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat betreft de erkenning van 
inrichtingen voor levende producten en de traceerbaarheids- en diergezondheidsvoorschriften voor 
verplaatsingen binnen de unie van levende producten van bepaalde gehouden landdieren (artikel 11). 
 
Uitvoeringsverordening (EU) 2021/403 van de Commissie van 18 maart 2021 tot vaststelling van bepalingen 
ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft modellen van diergezondheidscertificaten en modellen van diergezondheids-/officiële 
certificaten voor de binnenkomst in de Unie en verplaatsingen tussen lidstaten van zendingen van bepaalde 
categorieën landdieren en levende producten daarvan, en officiële certificering van dergelijke certificaten, en 
tot intrekking van Besluit 2010/470/EU. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

Te specificeren op het aanvraagformulier :  
a) alle gelijkaardige inrichtingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn; 
b)een beschrijving van de voorzieningen; 
c) de categorieën van levende producten van honden- en katten die men van plan is om te verkrijgen 
in de inrichting. 

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

NVT 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

NVT 
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Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

Donordieren zijn geïdentificeerd (transponder of duidelijk leesbare tatoeage) overeenkomstig artikel 17, lid 1 
van Verordening (EU) 576/2013 of zijn geïdentificeerd overeenkomstig artikel 70 van Verordening (EU) 
2019/2035; 
Donordieren moeten tegen rabiës gevaccineerd zijn (ten minste meer dan 21 dagen voor de winning). 

Autocontrole 

NVT 

Financiering 

NVT 

 


