
 
 

Advies 18-2005 : Ontwerp-koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden 
aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het 
intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma (dossier Sci Com  
2005/09)  
 
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen, overwegende de uitkomst van de raadpleging van de leden die plaatsvond op 
4 mei 2005, geeft het volgende advies : 
 
In het ontwerp-koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1992 
betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de 
behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer 
van rundersperma dat ter goedkeuring wordt voorgelegd, zijn de wettelijke bepalingen 
opgenomen die vervat zijn in : 
 
! richtlijn 88/407/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften 

van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van 
runderen en de invoer daarvan ; 

 
! richtlijn 2003/43/EG van de Raad van 26 mei 2003 houdende wijziging van Richtlijn 

88/407/EEG van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften van 
toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van 
runderen en de invoer daarvan ; 

 
! beschikking 2004/101/EG van de  Commissie van 6 januari 2004 tot wijziging van bijlage 

D van richtlijn 88/407/EEG van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke 
voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren 
sperma van runderen en de invoer daarvan. 

 
In het bijzonder is het aan te bevelen dat de veterinairrechtelijke voorwaarden worden 
gewijzigd die gelden in verband met de toelating van stieren tot centra voor kunstmatige 
inseminatie, met name ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis/infectieuze 
pustuleuze vulvovaginitis (IBR/IPV) en boviene viralediarree/mucosal disease (BVD/MD).  
 
Het Wetenschappelijk Comité wijst op de volgende punten : 
 
! In een spermacentrum of een spermaopslagcentrum worden alleen personen toegelaten 

die de machtiging kregen van de dierenarts die instaat voor het sanitair toezicht op het 
centrum (bijlage 1 : hoofdstuk I, punt 1, B3 ; hoofdstuk II, punt 1, B3 ; hoofdstuk III, punt 
1, B5 ; hoofdstuk IV, punt 1, B5).  Het Wetenschappelijk Comité stelt voor om in het 
ontwerp-koninklijk besluit de verplichting in te voegen om een permanent register van de 
machtigingen bij te houden. Dat zou het epidemiologisch onderzoek bij sanitaire 
problemen aanzienlijk vergemakkelijken. 

 
! Het belang van de opleiding van het personeel dat werkzaam is in spermacentra en 

spermaopslagcentra wordt benadrukt in bijlage 1 (hoofdstuk I, B4 ; hoofdstuk II, B4 ; 
hoofdstuk III, punt 1, B3 ; hoofdstuk IV, punt 1, B3), met name om de verspreiding van 
ziekten tegen te gaan. Het Wetenschappelijk Comité stelt voor om in het ontwerp-
koninklijk besluit voor elke categorie van personeel van de centra de verplichting in te 
voegen om een permanente opleiding te volgen. 

 
! Het Wetenschappelijk Comité stelt voor om in het ontwerp-koninklijk besluit een termijn 

van 8 jaar vast te leggen voor het bewaren van de administratieve documenten, en dit 
om  te beantwoorden aan de aanbevelingen van de Wereldorganisatie voor 
Dierengezondheid ten aanzien van boviene spongiforme encefalopathie (artikel 2.3.13.1. 
van de �Code sanitaire pour les animaux terrestres�, editie 2004) [URL-adres, 
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/F_00058.htm]. Gezien het risico op overdracht van  
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boviene spongiforme encefalopathie niet gelinkt is aan het sperma, hangt dit voorstel af 
van de belangrijkheid om de documenten voldoende lang te bewaren om een 
gedetailleerde analyse bij mogelijke besmetting van een stier met boviene spongiforme 
encefalopathie in het centrum van artificiële inseminatie toe te laten. 

 
! Het Wetenschappelijk Comité stelt voor om in hoofdstuk II van bijlage 1 betreffende de 

erkenning van spermacentra voor de intracommunautaire handel in sperma van 
runderen, een harmonisering door te voeren van de omschrijving van de dierenarts die 
instaat voor het sanitair toezicht op het centrum in de zin van de definitie die vermeld is in 
artikel 1, c) van het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende 
veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden bepalingen aangaande de productie, 
de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de 
invoer van rundersperma. Het Wetenschappelijk Comité stelt voor de term « dierenarts 
van het spermacentrum » te gebruiken.  

 
 
Het Wetenschappelijk Comité keurt het voorgelegde ontwerp-koninklijk besluit goed. 
 
 
Namens het Wetenschappelijk Comité, 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
Voorzitter 
Brussel, 10/06/2005   


