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De volgende aanpassingen worden aan de website van het FAVV aangebracht: 
 

- de instructiebundel IB.AA.14a.02 van april 2021 betreffende de uitvoer 
naar derde landen van in vitro runderembryo’s geproduceerd voor 
21/04/2021 vervangt de instructiebundel IB.AA.14.01 (bijlage 1); 

- de instructiebundel IB.AA.14b.02 van april 2021 betreffende de uitvoer 
naar derde landen van runderembryo’s geproduceerd na 20/04/2021 
wordt toegevoegd (bijlage 2); 

- de instructiebundel IB.AA.15a.02 van april 2021 betreffende de uitvoer 
naar derde landen van in vivo runderembryo’s gewonnen voor 
21/04/2021 vervangt de instructiebundel IB.AA.15.01 (bijlage 3); 

- de instructiebundel IB.AA.15b.02 van april 2021 betreffende de uitvoer 
naar derde landen van in vivo runderembryo’s gewonnen na 20/04/2021 
wordt toegevoegd (bijlage 4); 

- het “Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet-EU-lidstaat 
(runderembryo’s in vitro geproduceerd vóór 21/04/2021)”, met als 
referentie EX.VTL.AA.14a.02, vervangt het certificaat EX.VTL.AA.14.01 
(bijlage 5); 

- het “Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet-EU-lidstaat 
(runderembryo’s in vitro geproduceerd na 20/04/2021)”, met als 
referentie EX.VTL.AA.14b.02, wordt toegevoegd (bijlage 6); 

- het “Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet-EU-lidstaat (in vivo 
runderembryo’s verkregen vóór 21/04/2021)”, met als referentie 
EX.VTL.AA.15a.02, vervangt het certificaat EX.VTL.AA.15.01 (bijlage 7); 

- het “Veterinair certificaat voor de uitvoer naar een niet-EU-lidstaat (in vivo 
runderembryo’s verkregen na 20/04/2021)”, met als referentie 
EX.VTL.AA.15b.02, wordt toegevoegd (bijlage 8). 
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