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I. Toepassingsgebied  
 
Productomschrijving GN-code Land 
Sperma van paardachtigen 
gewonnen vóór 1/09/2010 

05.11.99.85.10 / 

Sperma van paardachtigen 
gewonnen na 31/08/2010 

05.11.99.85.10 / 

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

lidstaat van: 
Totaal aantal 
pagina’s: 

   
EX.VTL.AA.9b.01 Sperma van paardachtigen (vóór 1/09/10) 8 blz. 
EX.VTL.AA.9a.01 Sperma van paardachtigen (na 31/08/10) 11 blz. 
 
 

III. Uniform voorblad 
 
Er is voor de onder punt II. vermelde certificaten een uniform voorblad beschikbaar op de FAVV-
website. 
 
Dit uniform voorblad moet steeds als eerste pagina aan de onder punt II. vermelde certificaten 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 ieder 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. 
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V. Certificatievoorwaarden 
 
 
Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet EU-lidstaat van sperma van paardachtigen 
(vóór 1/09/10) 
 
Algemeen : 
Dit certificaat is van toepassing op sperma dat is gewonnen voordat Verordening (EU) Nr. 176/2010 
van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad 
wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede 
de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren 
van sperma, eicellen en embryo’s van die diersoorten van toepassing werd, met name voor sperma 
dat is gewonnen vóór 1 september 2010. 
 
Specifiek : 
U kunt de punten 2.2.3, 2.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. en 2.4.5. enkel certificeren indien u een 
verklaring heeft ontvangen van de dierenarts van het centrum. 
 
Voor de punten 2.4.6. en 2.4.7. dient u het testprogramma dat het donordier heeft ondergaan en de 
resultaten hiervan te verifiëren om na te gaan of aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
 
 
Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet EU-lidstaat van sperma van paardachtigen 
(na 31/08/10) 
 
Algemeen : 
Dit certificaat is van toepassing op sperma dat is gewonnen sedert Verordening (EU) Nr. 176/2010 
van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad 
wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede 
de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren 
van sperma, eicellen en embryo’s van die diersoorten van toepassing werd, met name voor sperma 
dat is gewonnen na 31 augustus 2010. 
 
Specifiek : 
U kunt de punten 2.2.3, 2.3., 2.4.1., 2.4.2. en 2.4.3. enkel certificeren indien u een verklaring heeft 
ontvangen van de dierenarts van het centrum. 
 
Voor de punten 2.4.4. en 2.4.5. dient u het testprogramma dat het donordier heeft ondergaan en de 
resultaten hiervan te verifiëren om na te gaan of aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
 


