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Wijzigingen ten opzichte van vorige versie
Omzetting nieuw format & enkele wijzigingen en aanvullingen

ONDERWERP

Algemene instructie voor het certificeren van embryo’s van runderen bij export naar lidstaten en
derde landen.

2

WETTELIJKE BASIS

2.1

EU-regelgeving

Richtlijn 89/556/EEG van de raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer in embryo’s van als huisdier gehouden runderen en de invoer
daarvan uit derde landen.
2.2

Nationale regelgeving

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 79
Regeling handel levende dieren en levende producten

3

BEGRIPPEN

Embryo

:

Het eerste ontwikkelingsstadium van een als huisdier gehouden rund
dat geschikt is voor transplantatie naar een ontvangerdier.

Embryoteam

:

Een officieel erkende groep technici of organisatievorm onder toezicht
van een teamdierenarts, bevoegd om zich overeenkomstig
de in bijlage A vastgestelde eisen met de verzameling,
behandeling en opslag van embryo’s te belasten.

Embryoproductieteam

:

Embryoteam dat officieel erkend is voor de bevruchting in vitro
overeenkomstig de in de desbetreffende bijlage vermelde
voorwaarden.

Teamdierenarts

:

De dierenarts die overeenkomstig de in bijlage A vastgestelde
voorwaarden verantwoordelijk is voor het toezicht op een
embryoteam.

Partij embryo’s

:

Een hoeveelheid embryo's, in één keer afgenomen van één donordier,
en waarvoor één enkel certificaat is afgegeven.

GDB

:

Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst.

4

WERKWIJZE

4.1

Werkwijze exporteur

4.1.1

Aanvraag certificering

Een keuring voor export naar een andere lidstaat dient voor 8.00 uur én 1 werkdag voorafgaande
aan de dag van keuring, aangevraagd te worden via de NVWA-site:
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http://www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-dier/dossier/keuringen/aanvragenkeuringen-via-een-digitaal-formulier (nb: dit is geen hyperlink).

Voor alle zendingen runderembryo’s dient een volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend
aanvraagformulier aangeleverd te worden. Bij export naar 3e landen dient de export eerder
aangevraagd te worden. De aanvraag moet dan bij de NVWA afdeling Certificering op Afstand
(CoA) zijn aangemeld voor 14.00 uur én minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de dag van
keuring.
Bij verzoekcertificering moet bovendien de certificaattekst eerst beoordeeld worden door de NVWA.
4.1.2. Benodigde bescheiden welke moeten tijdens de exportcertificering worden overlegd:
1.

Een verklaring afkomstig van de teamdierenarts dat de embryo’s zijn verzameld,
behandeld, opgeslagen en vervoerd overeenkomstig bijlage A, hoofdstuk II van Richtlijn
89/556/EEG met dien verstande dat opslag uitsluitend in erkende opslaglokalen heeft
plaatsgevonden;

2.

Bij embryo’s afkomstig uit de opslag van een ander erkend embryo(productie)team, uit een
erkende spermaopslagplaats, of uit de opslag van een erkend spermacentrum in Nederland
dient het begeleidende geleidebiljet overlegd te worden;

3.

Bij embryo’s afkomstig uit andere lidstaten dient het oorspronkelijk EU-certificaat te
worden overlegd (dit geldt alleen indien de plaats van bestemming volgens het EUcertificaat en de plaats van export één en dezelfde zijn);

4.

Bij embryo’s geïmporteerd vanuit derde landen dient het GDB en een officieel
gewaarmerkte kopie van het importcertificaat te worden overlegd (dit geldt alleen indien de
plaats van bestemming op het GDB en de plaats van export één en dezelfde zijn);

5.

Bij export naar derde landen dienen eventueel vereiste aanvullende onderzoeken en
informatie aangeleverd te worden.

4.2

Werkwijze NVWA

De officiële dierenarts wordt door het NVWA-kantoor in kennis gesteld van de aangevraagde
exportcertificering. Hij/zij ontvangt hierbij een afschrift van het aanvraagformulier en wordt ook
voor de werkzaamheden ingepland. Export kan slechts plaatsvinden vanuit het erkende
opslaglokaal van een erkend embryoteam, de opslagruimte van een erkend spermacentrum en
vanuit erkende spermaopslagcentra.
4.2.1 Controles
Om de partij te kunnen certificeren moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:
De partij moet afkomstig zijn van een erkend embryoteam;
1. Bij de partij moet zich een verklaring van de teamdierenarts bevinden dat de betreffende
embryo’s zijn verzameld, behandeld en opgeslagen onder erkende omstandigheden;
2. De partij bevindt zich in het erkende opslaglokaal van het embryoteam, een erkend
spermaopslagcentrum, of de opslag van een erkend spermacentrum waar regelmatig
(mimimaal 1x per jaar) audits worden uitgevoerd. De laatste audit mag niet langer dan één
jaar geleden plaatsgevonden hebben;
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3. De te certificeren partij moet overeenkomen met de aangeleverde gegevens: hiertoe wordt
een steekproef genomen uit de te certificeren partij en de gegevens op het rietje/cane (1)
worden vergeleken met de gegevens op het aanvraagformulier, eventueel aanwezige
geleidebiljet (2), importcertificaat etc. (zie ook instructie Export Algemeen, EXA-001);
4. Bij export naar 3e landen moeten alle benodigde extra bescheiden voor het betreffende 3e
land gecontroleerd worden (bloeduitslagen ed.). Bij certificering van geïmporteerde
embryo’s moeten de extra benodigde gegevens door de officiële instantie van het land van
herkomst aangeleverd zijn.
Elke rietje of cane waarin zich een embryo bevindt moet van een afzonderlijk gecodeerd merkteken
zijn voorzien zodat de volgende gegevens kunnen worden vastgesteld:
1.

datum waarop de embryo’s zijn verzameld;

2.

ras en identificatie van donorstier en donorkoe;

3.

erkenningsnummer van embryoteam.

Op een geleidebiljet moeten de volgende gegevens vermeld te staan:
de datum van afvoer van het erkende herkomstbedrijf (embryoteam, spermacentrum of
spermaopslagcentrum);
1. de identificatie van de betrokken embryo’s (gecodeerde merkteken);
het identificatienummer van de donorstier en de donorkoe waarvan de embryo’s zijn
gewonnen;
2. het aantal afgevoerde embryo’s;
3. de naam en het adres van de ontvanger;
indien het buiten Nederland gewonnen embryo’s betreft, het nummer van het
gezondheidscertificaat en de datum waarop de embryo’s binnen Nederland zijn
gebracht.
4.2.2

Certificering

Export naar lidstaat
Elke partij embryo’s moet tijdens het transport naar een lidstaat vergezeld gaan van een
gezondheidscertificaat overeenkomstig bijlage C van Richtlijn 89/556/EEG. Voor elke partij moet
een afzonderlijk certificaat afgegeven worden.
Export naar derde land
Export naar een derde land kan indirect (via andere lidstaat) of direct (via (lucht)haven)
plaatsvinden.
1. Bij indirecte export naar een derde land moet de partij embryo’s vergezeld gaan van een
gezondheidscertificaat overeenkomstig bijlage C van Richtlijn 89/556/EEG en een
certificaat voor het betreffende derde land.
2. Bij directe export naar een derde land behoeft de partij embryo’s uitsluitend vergezeld
gaan van het certificaat voor het betreffende derde land.
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Exportcertificering naar derde landen kan op verschillende manieren tot stand komen:
1. Export naar landen waarmee Nederland een bindende afspraak heeft gemaakt:
Zie voor de importeisen van de desbetreffende landen onder de specifieke instructies met
betrekking tot de export van runderembryo’s (de zogenaamde derde landeninstructies);
2. Export naar landen waarmee Nederland geen bindende afspraken heeft gemaakt:
verzoekcertificering, zie instructie Verzoekcertificering Algemeen, VCA-01.
4.3

Transport

De embryo’s worden vervoerd in containers die nieuw zijn of vooraf zijn gereinigd en ontsmet of
gesteriliseerd. Als de partij aan de eisen voldoet wordt de container verzegeld en wordt het
zegelnummer op het certificaat geplaatst.

5

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor de afgifte van het certificaat.
De teamdierenarts is verantwoordelijk voor het toezicht op het embryoteam en bij vervanging van
deze dierenarts vervalt de erkenning van het team.
Zie ook de NVWA intranetpagina over ARBO. In dit dossier vind je ARBO informatie en
voorschriften over Arbo.

6

TOELICHTING

De werkwijze van een embryoteam is vastgelegd in protocollen, die volgens EU-regelgeving
minimaal eenmaal per jaar geaudit behoren te worden. Bij de certificering wordt dan ook
grotendeels afgegaan op de resultaten van deze audit en worden slechts de gegevens van de te
exporteren partij steekproefsgewijs gecontroleerd.
Embryo’s bestemd voor derde landen dienen minimaal te voldoen aan de EU-voorwaarden.
Bovendien dienen zij te voldoen aan de door het derde land van bestemming eventueel gestelde
aanvullende voorwaarden.
In april 2018 is de instructie geactualiseerd.
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