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Wijzigingen ten opzichte van vorige versie
Omzetting naar nieuw format en algemene aanpassingen en
verduidelijking van de tekst
Links en verwijzingen aangepast

ONDERWERP

Algemene instructie voor het keuren en certificeren van rundersperma i.v.m. export naar lidstaten
en derde landen.

2

WETTELIJKE BASIS

2.1

EU-regelgeving

RL 88/407/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van
toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van runderen en de invoer
daarvan.
Uitvoeringsbesluit 2011/629/EU
Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU
2.2

Nationale regelgeving

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 79;
Regeling handel levende dieren en levende producten;
Regeling rundersperma;
Besluit eisen dierlijk sperma en spermacentra

3

BEGRIPPEN

Rundersperma:

het bewerkt of verdund ejaculaat van een als landbouwhuisdier gehouden
rund;

Spermacentrum (SC): een officieel erkende en officieel gecontroleerde inrichting op het
grondgebied van een lidstaat of een derde land, waar sperma wordt
gewonnen dat bestemd is voor kunstmatige inseminatie;
Spermaopslagcentrum:een officieel erkende en officieel gecontroleerde inrichting op het
grondgebied van een lidstaat of een derde land, waar sperma wordt
opgeslagen dat bestemd is voor kunstmatige inseminatie;
Officiële dierenarts:

de door de bevoegde centrale instantie van een lidstaat of van een derde
land aangewezen dierenarts;

Dierenarts v.h. centrum: de dierenarts verantwoordelĳk voor het dagelĳks in acht nemen in het
centrum van de voorschriften die richtlĳn 88/407/EEG behelst;
Partij sperma:

hoeveelheid sperma waarvoor één enkel certificaat is afgegeven;

Winning:

hoeveelheid sperma die op een bepaald moment van een donor is
verkregen;

GDB :

Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst
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vervoersdocument bij een zending sperma, dat exportwaardig moet
blijven, vanaf een erkend sperma(opslag)centrum naar een andere erkende
locatie binnen Nederland, waarbij de afgegeven garanties hetzelfde zijn als
bij exportcertificering;

Geleidebiljet:

vervoersdocument bij een zending sperma zoals omschreven in de Regeling
rundersperma artikel 21 eerste lid, afgegeven vóór 1 juni 2012, voor
binnenlands vervoer van sperma vanaf een erkende locatie in Nederland óf
vervoersdocument bij een zending sperma na 1 juni 2012 voor binnenlands
vervoer naar de eindgebruiker of de opslag van een inseminator, waarbij
het sperma zijn exportwaardigheid verliest.

4
4.1

WERKWIJZE
Werkwijze exporteur:

Een keuring dient minimaal 1 werkdag én voor 8.00 uur voorafgaande aan de dag van keuring
aangevraagd te worden via de website van de NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/keuringaanvragen-veterinair (NB: dit is geen hyperlink).
Exportcertificering van rundersperma kan alleen plaatsvinden vanaf EU-erkende spermacentra of
EU-erkende rundersperma opslagcentra!
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.
4.2

Werkwijze NVWA kantoor:

De medewerker van het NVWA-kantoor beoordeelt of de aanvraag correct en volledig is.
Vervolgens wordt de keuring ingepland door de afdeling Planning. De NVWA dierenarts wordt door
het kantoor in kennis gesteld van de aangevraagde exportcertificering en ontvangt een afschrift
van het aanvraagformulier.
4.3

Werkwijze NVWA dierenarts:

4.3.1 Administratieve partij controle
De dierenarts controleert de onderstaande bescheiden die door het bedrijf bij de keuring moeten
worden overgelegd in geval van:
Sperma uit Nederland:
Bij sperma afkomstig van een ander sperma(opslag)centrum in Nederland moet een nationaal
document worden afgegeven wat inhoudelijk gelijk is aan het D1, D2 of D3 certificaat, afhankelijk
van de status van het sperma. Voor sperma wat voor 1 juni 2012 is aangevoerd op een
sperma(opslag)centrum volstaat het geleidebiljet nog.
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Sperma uit andere lidstaten:
1.

Bij sperma afkomstig uit andere lidstaten: het oorspronkelijk EU-certificaat, indien de
plaats van bestemming volgens het EU-certificaat en de plaats van export één en dezelfde
zijn en/of;

2.

Bij sperma afkomstig uit andere lidstaten en dat daarna is verzonden naar een andere
sperma(opslag)centrum in Nederland moet een nationaal document worden afgegeven wat
inhoudelijk gelijk is aan het D3 certificaat. Voor sperma wat voor 1 juni 2012 is aangevoerd
op een sperma(opslag)centrum volstaat het geleidebiljet nog.

Sperma uit derde landen:
1.

Bij sperma geïmporteerd vanuit derde landen dient het GDB en een officieel gewaarmerkte
kopie van het importcertificaat te worden overlegd (indien de plaats van bestemming
volgens het GDB en de plaats van export één en dezelfde zijn).

2.

Bij sperma geïmporteerd vanuit derde landen, maar daarna verzonden naar een ander
sperma(opslag)centrum in Nederland moet een nationaal document worden afgegeven wat
inhoudelijk gelijk is aan het D3 certificaat. Voor sperma wat voor 1 juni 2012 is aangevoerd
op een sperma(opslag)centrum volstaat het geleidebiljet nog.

Zowel de nationale documenten als de geleidebiljetten (afgegeven vóór 1 juni 2012) dienen op
moment van exportcertificering en na controle door de certificerende dierenarts officieel gemaakt
te worden d.m.v. een handtekening, naamstempel en datum. De nummering van de documenten
dient te bestaan uit erkenningsnummer van de locatie van verzending + datum (jaar/maand/dag)
+ volgnummer.
Indien na 1 juni 2012 geen nationaal document voor het te verzenden sperma afgegeven is maar
nog een geleidebiljet dan is het sperma niet meer exportwaardig !
Na 1 juni 2012 kunnen de geleidebiljetten uitsluitend nog afgegeven worden voor sperma wat
nationaal gebruikt wordt (bv opslag inseminator of rechtstreeks naar de eindgebruiker).
NB: bij vervoer binnen Nederland tussen erkende sperma(opslag)centra dient , naast afgifte van
een nationaal document, de container altijd verzegeld te worden ! Indien niet verzegelde
containers worden aangevoerd op een sperma(opslag)centrum dan heeft dit sperma zijn
exportwaardigheid verloren.
Bij export van sperma, geproduceerd vóór 1 januari 2005, naar lidstaten dienen de gegevens
betreffende de IBR-status van het wincentrum uit de betreffende tijd aangeleverd te worden; het
wincentrum dient dan aan één van de volgende eisen voldoen:
1.

alle donoren in het wincentrum uit de betreffende periode zijn niet tegen IBR geënt en
jaarlijks negatief getest op IBR (serumneutralisatie of Elisa test), óf

2.

niet-geënte dieren zijn jaarlijks negatief getest (serumneutralisatie of Elisa test), terwijl
geënte dieren vooraf aan de eerste enting op IBR getest zijn (serumneutralisatie of Elisa
test) en vervolgens halfjaarlijks opnieuw geënt;
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Bij export naar derde landen dienen (eventueel) vereiste aanvullende onderzoeken en informatie
aangeleverd te worden.
Om de partij te kunnen certificeren moet de partij verder aan de volgende voorwaarden voldoen:
1.

De partij bevindt zich op een erkend spermacentrum of sperma(opslag)centrum waar
regelmatig (minimaal 2x per jaar) audits worden uitgevoerd. De laatste audit mag niet
langer dan 1 jaar geleden plaatsgevonden hebben;

2.

Bij export naar 3e landen moeten alle benodigde extra bescheiden voor het betreffende 3e
land gecontroleerd worden (bloeduitslagen ed.). Bij certificering van geïmporteerd sperma
moeten de extra benodigde gegevens door de officiële instantie van het land van herkomst
aangeleverd zijn.

4.3.2 Fysieke partij controle :
De dierenarts opent de container(s) en controleert steekproefsgewijs rietjes op identificatie.
NB: het werken met vloeibare stikstof is gevaarlijk en men dient zich aan de werkvoorschriften van
het sperma(opslag)centrum te houden!
Op de verpakking van iedere dosis sperma (d.w.z. op ieder rietje) dienen onuitwisbaar de volgende
gegevens vermeld te staan:
1

het identificatienummer van het betrokken sperma;

1

datum waarop het sperma is verkregen

2

het identificatienummer van de stier waarvan het sperma is gewonnen;

3

het identificatienummer van het erkende spermacentrum waar het sperma
gewonnen is

De identificatie van het sperma wordt vergeleken met de aangeleverde gegevens van de
geleidebiljetten (bij nationaal transport voor 1 juni 2012), en/of nationale documenten (bij
nationaal transport na 1 juni 2012) en/of importcertificaten
Na de controle wordt de container verzegeld.
4.4 Certificering:
4.4.1

Export sperma vanaf spermacentrum van productie naar andere lidstaat.

Elke partij sperma voor handel binnen de EU moet tijdens het transport naar een lidstaat vergezeld
gaan van een Tracescertificaat overeenkomstig :
1.

D1 voor sperma gewonnen vanaf 1 januari 2005 volgens Richtlijn 88/407/EEG en wordt
verzonden vanuit het SWC waar het gewonnen is

2.

D2 voor sperma gewonnen vóór 1 januari 2005 volgens Richtlijn 88/407/EEG

Hierbij is het van belang te weten of er runderen op het SWC aanwezig waren die IBR geënt waren.
Zie ook Bijlage 1 stroomschema rundersperma.
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4.4.2. Export van sperma vanaf ander spermacentrum dan het spermacentrum van productie of
vanaf een erkend spermaopslagcentrum naar andere lidstaat.
Elke partij sperma voor handel binnen de EU moet tijdens het transport naar een lidstaat vergezeld
gaan van een Traces certificaat overeenkomstig:
D3 voor sperma die worden verzonden uit erkend spermaopslagcentrum of uit de opslag van een
spermacentrum, niet zijnde het wincentrum van productie van het sperma
Bij een D3 certificaat dienen in Box 1.6 alle nummers van de onderliggende transportdocumenten
vermeld te worden i.v.m. tracering. Daarentegen behoeven er geen kopieën van deze documenten
met het exportcertificaat meegestuurd te worden. Indien b.v. een partij sperma geïmporteerd is en
daarna nog een keer verder nationaal vervoerd is dient in Box 1.6 zowel het certificaatnummer als
het nummer van het geleidebiljet of nationale document vermeld te worden.
Invulling van het gezondheidsdeel van het nieuwe D3 certificaat conform Uitvoeringsbesluit
2011/629/EU:
1.

Er zijn 3 hoofdopties in het certificaat, namelijk:
a.

verzending van sperma vanuit de lidstaat van winning,

b.

verzending van sperma wat gewonnen is in een andere lidstaat en

c.

verzending van sperma wat gewonnen is in een derde land.

Deze 3 opties kunnen naast elkaar voorkomen in de partij (hetzij, en/of in het certificaat
tussen de opties).
2.

Bij zowel verzending van sperma wat gewonnen is in de lidstaat van verzending als bij
sperma wat afkomstig is uit een andere lidstaat zijn 4 opties mogelijk, die weer allemaal
naast elkaar in een partij voor kunnen komen:
a.

het sperma is gewonnen ná 1 januari 2005 en is vanuit het wincentrum van
productie met een D1 certificaat (productie in een andere lidstaat) of D1
geleidebiljet/nationaal document (productie in lidstaat van verzending) naar het
spermacentrum van export vervoerd.

b.

het sperma is gewonnen vóór 1 januari 2005 en is vanuit het wincentrum van
productie met een D2 certificaat (productie in een andere lidstaat) of D2
geleidebiljet/nationaal document (productie in lidstaat van verzending) naar het
spermacentrum van export vervoerd.

c.

het sperma is gewonnen vóór of ná 1 januari 2005 en is vanuit het spermacentrum
van productie met een D1 of D2 certificaat of geleidebiljet/nationaal document naar
een erkend sperma(opslag)centrum vervoerd, van waar het weer verder vervoerd
is naar een ander sperma(opslag)centrum met een D3 certificaat of
geleidebiljet/nationaal document. Dit kan zich eventueel nog herhalen. Vanuit dit
laatste sperma(opslag)centrum wordt de partij geëxporteerd. Het gebruikte D3
certificaat of nationale document (indien afgegeven na 1 juni 2012) voor de
tussenstap is conform het nieuwe model van Uitvoeringsbesluit 2011/629/EU.
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Idem als punt 3, maar nu is het gebruikte D3 certificaat voor de tussenstap
conform het oude model van 2008/120. Dit oude D3 certificaat kon nog slechts tot
31 oktober 2011 afgegeven worden.

3.

Bij verzending van sperma wat gewonnen is in een derde land zijn 6 opties mogelijk, die
allemaal naast elkaar in een partij voor kunnen komen:
a.

het sperma is gewonnen ná 1 januari 2005 en is vanuit het spermacentrum van
productie in het derde land met een certificaat conform afdeling A van 2011/630
naar het sperma(opslag)centrum van export vervoerd.

b.

het sperma is gewonnen ná 1 januari 2005 en is vanuit het spermacentrum van
productie in het derde land met een certificaat conform deel 1 van 2008/120
(wijziging van 2004/639) naar het sperma(opslag)centrum van export vervoerd.
Afgifte van dit certificaat was na 31 oktober 2011 niet meer mogelijk.

c.

het sperma is gewonnen vóór 1 januari 2005 en is vanuit het spermacentrum van
productie in het derde land met een certificaat conform afdeling B van 2011/630
naar het sperma(opslag)centrum van export vervoerd.

d.

het sperma is gewonnen vóór 1 januari 2005 en is vanuit het spermacentrum van
productie in het derde land met een certificaat conform deel 2 van 2008/120
(wijziging van 2004/639) naar het sperma(opslag)centrum van export vervoerd.
Afgifte van dit certificaat was na 31 oktober 2011 niet meer mogelijk.

e.

het sperma is gewonnen vóór of ná 1 januari 2005 en is vanuit het spermacentrum
van productie in het derde land via een erkende opslag in dat derde land met een
certificaat conform afdeling C van 2011/630 naar het sperma(opslag)centrum van
export vervoerd.

f.

het sperma is gewonnen vóór of ná 1 januari 2005 en is vanuit het spermacentrum
van productie in het derde land via een erkende opslag in dat derde land met een
certificaat conform deel 3 van 2008/120 (wijziging van 2004/639) naar het
sperma(opslag)centrum van export vervoerd. Afgifte van dit certificaat was na 31
oktober 2011 niet meer mogelijk.

Alle 3 de oude importcertificaten conform 2008/120 (wijziging van 2004/639) verschillen wezenlijk
van de 3 nieuwe importcertificaten derde landen conform 2011/630. Dat is dan ook de reden dat
hier bij certificering specifiek verschil gemaakt wordt in de certificering aan de hand van de oude of
de nieuwe certificaten.
4.4.3

Exportcertificering naar derde landen

Export naar derde landen kan op 2 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 m.b.t.
de export van rundersperma (zie de zgn. landeninstructies op de website NVWA, onder
export derde landen).
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Export naar landen waarmee Nederland geen bindende afspraken heeft gemaakt:
verzoekcertificering

Zie instructie verzoekcertificering, VCA-01.
4.5 Transport
Het sperma wordt vervoerd in containers die vooraf zijn gereinigd en ontsmet of gesteriliseerd dan
wel nieuw zijn.
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.
In een spermacentrum is de dierenarts van het centrum verantwoordelijk voor het dagelijks in acht
nemen van de voorschriften van Richtlijn 88/407/EEG

6

TOELICHTING

Alle werkwijzen (productie, hygiëne, toegang, registratie van gegevens, vervoer etc.) op een
wincentrum of opslagcentrum zijn vastgelegd in protocollen, die volgens EU regelgeving 1 of 2 keer
per jaar geaudit behoren te worden. Bij de certificering wordt dan ook grotendeels afgegaan op de
resultaten van deze audits en worden slechts de gegevens van de te exporteren partij
steekproefsgewijs gecontroleerd.
Sperma bestemd voor derde landen dient minimaal te voldoen aan de EU-voorwaarden. Bovendien
dient het sperma te voldoen aan door het derde land van bestemming eventueel gestelde
aanvullende voorwaarden.
In bijlage 1 van de instructie is, ten behoeve de certificerende dierenarts, schematisch
weergegeven wat de mogelijkheden bij export zijn (met het bijbehorende testschema, welk
certificaat moet worden afgegeven en welk punt, voor wat betreft testschema, op het
Tracescertificaat aangevinkt moet worden)
Op 1 november 2011 is de Uitvoeringsbesluit 2011/629/EEG van kracht geworden. De certificaat
modellen voor de export binnen de EU zijn daarbij gewijzigd en de geleidebiljetten worden nu
nationale documenten genoemd die inhoudelijk gelijk dienen te zijn aan de betreffende Traces
modellen voor rundersperma.
Daarnaast is voor import in de EU Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU van kracht geworden die de
certificaatmodellen voor import in de EU gewijzigd heeft.
7

BIJLAGEN

Bijlage 1

stroomschema rundersperma

Bijlage 2a

certificaat D1
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BIJLAGE 2A, INVULVOORBEELD CERTIFICAAT D1
II. Informatie over de gezondheid
D1 : gewonnen na 1 jan 2005, vanaf spermacentrum van productie
DII.1. Verklaring inzake de diergezondheid
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart hetgeen volgt:
II.1.

Het hierboven beschreven sperma:
II.1.1.

is gewonnen, behandeld en opgeslagen in een spermacentrum(2) dat is erkend
door en onder toezicht staat van de bevoegde autoriteit overeenkomstig bijlage A,
hoofdstuk I, punt 1, en hoofdstuk II, punt 1, bij Richtlijn 88/407/EEG;

II.1.2.

is afkomstig van stieren die:
II.1.2.1.

(1)
hetzij
(1)
of

II.1.3.

voldoen aan de eisen van bijlage B, hoofdstukken I en II, bij
Richtlijn 88/407/EEG;
II.1.2.2. [in de laatste twaalf maanden vóór de winning niet
tegen mond-en-klauwzeer zijn ingeënt;] alleen deze
optie mogelijk in NL
II.1.2.2. [in de laatste twaalf maanden vóór de winning, maar
langer dan dertig dagen daarvoor, tegen mond-enklauwzeer zijn ingeënt, waarbij 5 % van elke winning
(minimaal vijf rietjes) in een in de lidstaat van
bestemming gelegen of door die lidstaat aangewezen
laboratorium ()(3) aan een virusisolatietest op monden-klauwzeer is onderworpen, met negatief resultaat;]

is gewonnen, behandeld, opgeslagen en vervoerd in omstandigheden die voldoen
aan de normen van bijlage C bij Richtlijn 88/407/EEG;

gedurende ten minste dertig dagen na de winning onder erkende voorwaarden is
II.1.4. opgeslagen(4). Deze optie aanvinken
(1)
(1)

Vrijstelling van het verplaatsingsverbod in verband met bluetongue:
sperma in overeenstemming met artikel 8, lid 1, onder a) of b), van Verordening (EG) nr.
1266/2007. geen BT verklaring meer afgeven !

(1)
het sperma werd verkregen van dieren die voldoen aan punt

a) ,

b) ,

c) ,

d of
e) (aangeven wat van toepassing is) van bijlage III, deel B, bij Verordening
(EG) nr. 1266/2007(1).
Opmerkingen
Deel I:
Vak I.12.:

plaats van oorsprong: het spermacentrum (als omschreven in artikel 2, onder b), eerste
streepje, van Richtlijn 88/407/EEG) waar het sperma is gewonnen.

Vak I.13.:

plaats van bestemming: het spermacentrum of spermaopslagcentrum (als omschreven in
artikel 2, onder b), van Richtlijn 88/407/EEG) of het bedrijf waarvoor het sperma bestemd
is.

Vak I.23.:

identificatie van container en zegelnummer vermelden.

Vak I.31.:

identiteit donor: de officiële identificatie van het dier;
datum van winning vermelden als dd/mm/jjjj;
erkenningsnummer van het centrum: het erkenningsnummer van het in vak I.12
aangegeven spermacentrum waar het sperma is gewonnen.

Deel II:
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) Alleen spermacentra die overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Richtlijn 88/407/EEG van de Raad zijn
opgenomen in de lijst op de volgende website van de Commissie:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm].
(3) Naam van het laboratorium.
(4) Mag worden geschrapt in het geval van vers sperma.
·

De kleur van het stempel en de handtekening moet verschillen van de kleur van de andere gegevens op
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BIJLAGE 2B, INVULVOORBEELD CERTIFICAAT D2
II. Informatie over de gezondheid
D2: gewonnen voor 1 jan 2005 vanaf spermacentrum van productie
II.1. Verklaring inzake de diergezondheid
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart hetgeen volgt:
II.1.1.

Het hierboven beschreven sperma is vóór 31 december 2004 gewonnen in een
spermacentrum dat:
a) is erkend volgens de voorwaarden in bijlage A, hoofdstuk I, bij Richtlijn
88/407/EEG;
b) wordt geëxploiteerd en onder toezicht staat volgens de voorwaarden in bijlage A,
hoofdstuk II, bij Richtlijn 88/407/EEG.

II.1.2.

Alle runderen in het spermacentrum, op het moment dat het hierboven beschreven
sperma werd gewonnen:
a) waren afkomstig van beslagen en/of geboren uit moederdieren die voldoen aan de
voorwaarden van bijlage B, hoofdstuk I, punt 1, onder b) en c), bij Richtlijn
88/407/EEG;
b) hadden in de dertig dagen vóór de afzonderingsperiode met negatief resultaat de
volgende tests ondergaan:
-

de in bijlage B, hoofdstuk I, punt 1, onder d) i), ii) en iii),
bij Richtlijn 88/407/EEG bedoelde tests, en

-

een serumneutralisatie- of Elisa-test op infectieuze
boviene rhinotracheïtis/infectieuze pustuleuze
vulvovaginitis, en

-

een virusisolatietest (fluorescentieantistoffentest of
immunoperoxidasetest) op boviene virusdiarree, die bij
dieren van minder dan zes maanden oud is uitgesteld tot
die leeftijd was bereikt;

c) waren gedurende de voorgeschreven periode van dertig dagen afgezonderd
geweest en hadden met het vereiste negatieve resultaat de volgende
gezondheidstests ondergaan:
-

een serologische test op brucellose volgens de procedure
van bijlage C bij Richtlijn 64/432/EEG;

-

een immunofluorescentieantistoffentest of een
kweekproef voor de opsporing van Campylobacter fetus
op een monster van het smegma of een spoeling van de
kunstvagina, of in het geval van vrouwelijke dieren een
agglutinatietest met vaginaal slijm;

-

een microscopisch onderzoek en een kweekproef voor de
opsporing van Trichomonas foetus op een monster van
het smegma of een spoeling van de kunstvagina, of in
het geval van vrouwelijke dieren een agglutinatietest
met vaginaal slijm;

d) hadden ten minste eenmaal per jaar met negatief resultaat de in bijlage B,
hoofdstuk II, punt 1, onder a), b) en c), bij Richtlijn 88/407/EEG bedoelde
routinetests ondergaan.
II.1.3.

Op het moment dat het hierboven beschreven sperma werd gewonnen:
a) hadden alle vrouwelijke dieren in het centrum ten minste eenmaal per jaar met
negatief resultaat een agglutinatietest met vaginaal slijm op Campylobacter fetus
ondergaan; en
b) hadden alle voor de spermaproductie gebruikte stieren in de twaalf maanden vóór
de winning met negatief resultaat een immunofluorescentieantistoffentest of een
kweekproef voor de opsporing van Campylobacter fetus op een monster van het
smegma of een spoeling van de kunstvagina ondergaan.

II.1.4.

Het hierboven beschreven sperma is gewonnen van stieren in een spermacentrum
waar:

(1)
hetzij

[alle runderen niet tegen infectieuze boviene rhinotracheïtis
zijn ingeënt en ten minste eenmaal per jaar met negatief
resultaat een serumneutralisatie- of Elisa-test op infectieuze
boviene rhinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis
hebben ondergaan;] aanvinken indien geen enkele stier op
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SWC IBR gevaccineerd was
(1)
of

II.1.5.

[niet tegen infectieuze boviene rhinotracheïtis ingeënte
runderen ten minste eenmaal per jaar met negatief resultaat
een serumneutralisatie- of Elisa-test op infectieuze boviene
rhinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis hebben
ondergaan, en tests op infectieuze boviene rhinotracheïtis niet
worden uitgevoerd bij stieren die in het centrum een eerste
inenting tegen infectieuze boviene rhinotracheïtis hebben
ontvangen nadat zij met negatief resultaat een
serumneutralisatie- of Elisa-test op infectieuze boviene
rhinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis hebben
ondergaan, en die sinds de eerste inenting regelmatig
opnieuw zijn ingeënt met tussenpozen van niet meer dan zes
maanden.] aanvinken indien er IBR gevaccineerde stieren op
SWC aanwezig waren

Het hierboven beschreven sperma is afkomstig van stieren die:

II.1.5.1.
(1)
hetzij
(1)
of

[in de laatste twaalf maanden vóór de winning niet tegen
mond-en-klauwzeer zijn ingeënt;] altijd deze optie, MKZ
vaccinatie is niet toegestaan in NL
[in de laatste twaalf maanden vóór de winning, maar langer
dan dertig dagen daarvoor, tegen mond-en-klauwzeer zijn
ingeënt, waarbij 5 % van elke winning (minimaal vijf rietjes)
in een in de lidstaat van bestemming gelegen of door die
lidstaat aangewezen laboratorium (
)(2) aan
een virusisolatietest op mond-en-klauwzeer is onderworpen,
met negatief resultaat;]

II.1.5.2.
(1)
hetzij
(1)
of
II.1.6.
II.1.7.

[niet tegen infectieuze boviene rhinotracheïtis zijn ingeënt;]
Juiste optie aanvinken, afhankelijk van vaccinatie status
stieren
[tegen infectieuze boviene rhinotracheïtis zijn ingeënt
overeenkomstig punt II.1.4.]

Het hierboven beschreven sperma is gedurende ten minste dertig dagen na de
winning onder erkende voorwaarden opgeslagen(3). Deze optie altijd aanvinken
Het hierboven beschreven sperma is naar de plaats van lading verzonden in een
verzegelde container met het nummer zoals aangegeven in vak I.23.

(1)

Vrijstelling van het verplaatsingsverbod in verband met bluetongue: NVT, niets aanvinken

(1)

sperma in overeenstemming met artikel 8, lid 1, onder a) of b), van Verordening
(EG) nr. 1266/2007.

(1)

het sperma werd verkregen van dieren die voldoen aan punt

a) ,

b) ,

c) ,
d) of
e) (aangeven wat van toepassing is) van bijlage III, deel
B, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007(1).
Opmerkingen
Deel I:
Vak I.12.:

plaats van oorsprong: het spermacentrum (als omschreven in artikel 2, onder b), eerste
streepje, van Richtlijn 88/407/EEG) waar het sperma is gewonnen.

Vak I.13.:

plaats van bestemming: het spermacentrum of spermaopslagcentrum (als omschreven in
artikel 2, onder b), van Richtlijn 88/407/EEG) of het bedrijf waarvoor het sperma bestemd
is.
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identificatie van container en zegelnummer vermelden.

Vak I.31.:

identiteit donor: de officiële identificatie van het dier;
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datum van winning vermelden als dd/mm/jjjj (moet vóór 31
december 2004 zijn);
erkenningsnummer van het centrum: het erkenningsnummer van
het in vak I.12 aangegeven spermacentrum waar het sperma is
gewonnen.
Deel II:
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) Naam van het laboratorium.
(3) Mag worden geschrapt in het geval van vers sperma.
·

De kleur van het stempel en de handtekening moet verschillen van de kleur van de andere gegevens op
het certificaat.
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BIJLAGE 2C, INVULVOORBEELD CERTIFICAAT D3
II. Informatie over de gezondheid
D3 Vanaf opslag ander spermacentrum dan het SWC van productie of spermaopslagcentrum
II.1. Verklaring inzake de diergezondheid
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat het hierboven beschreven sperma:
(1)
hetzij

(1)

Deze optie indien gewonnen in NL [II.1. is gewonnen, behandeld en gedurende ten
minste dertig dagen na de winning opgeslagen in een spermacentrum(2) dat gelegen
is in de lidstaat van oorsprong van het sperma en geëxploiteerd wordt en onder
toezicht staat overeenkomstig bijlage A, hoofdstuk I, punt 1, en hoofdstuk II, punt 1,
bij Richtlijn 88/407/EEG, waaruit het sperma is overgebracht naar en in ontvangst
genomen door het in vak I.12 aangegeven spermaopslagcentrum, dat in dezelfde
lidstaat van oorsprong van het sperma gelegen is, waarbij veterinairrechtelijke
voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering in acht zijn genomen
die ten minste even streng zijn als die van:
hetzij
[bijlage D1 bij Richtlijn 88/407/EEG(3);] indien aangevoerd
met D1 officieel nationaal document, gewonnen na 1 jan 2005. Dit
wordt ook aangekruist bij aanvoer met de oude geleidebiljetten
die tot 1 juni 2012 golden.

(1)

en/of
[bijlage D2 bij Richtlijn 88/407/EEG(4);] indien aangevoerd
met D2 officieel nationaal document, gewonnen voor 1 jan 2005.
Dit wordt ook aangekruist bij aanvoer met de oude
geleidebiljetten die tot 1 juni 2012 golden.

(1)

en/of
[bijlage D3 bij Richtlijn 88/407/EEG(3) (4);] indien
aangevoerd na 31 oktober 2011 met D3 officieel nationaal
document, vanaf een andere apart erkende opslag. Dit wordt ook
aangekruist bij aanvoer met de oude geleidebiljetten die tot 1 juni
2012 golden.

(1)

en/of
[tot 31 oktober 2011, bijlage D3 bij Richtlijn 88/407/EEG(3)
(4) (5);]] (indien aangevoerd in de opslag vóór 31 oktober 2011
onder de oude D3 voorwaarden).

(1)

en/of
[II.1.

(1)

Deze optie indien gewonnen in andere lidstaat is gewonnen,
behandeld en gedurende ten minste dertig dagen na de winning
opgeslagen in een spermacentrum(2) dat gelegen is in de
Europese Unie en geëxploiteerd wordt en onder toezicht staat
overeenkomstig bijlage A, hoofdstuk I, punt 1, en hoofdstuk II,
punt 1, bij Richtlijn 88/407/EEG, en is overgebracht naar en in
ontvangst genomen door het in vak I.12 aangegeven
spermaopslagcentrum overeenkomstig:

hetzij
[bijlage D1 bij Richtlijn 88/407/EEG(3);] (indien aangevoerd
met D1 EU certificaat en gewonnen na 1 jan 2005)

(1)

en/of
[bijlage D2 bij Richtlijn 88/407/EEG(4);] (indien aangevoerd
met D2 EU certificaat en gewonnen voor 1 jan 2005)

(1)

en/of
[bijlage D3 bij Richtlijn 88/407/EEG(3) (4);] (indien
aangevoerd met D3 EU certificaat en verstuurd vanaf een andere
opslag dan de opslag van het wincentrum van produktie)

(1)

en/of
[tot 31 oktober 2011, bijlage D3 bij Richtlijn 88/407/EEG(3)
(4) (5);]] (indien aangevoerd vóór 31 oktober 2011met D3 EU
certificaat en verstuurd vanaf een andere opslag dan de opslag
van het wincentrum van produktie)

(1)

en/of
[II.1.

Deze optie indien gewonnen in 3e land is gewonnen, behandeld
en gedurende ten minste dertig dagen na de winning opgeslagen
in een spermacentrum(2) dat gelegen is in een derde land of deel
daarvan dat vermeld staat in bijlage I bij Besluit 2011/630/EU ,
en geëxploiteerd wordt en onder toezicht staat overeenkomstig
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bijlage A, hoofdstuk I, punt 1, en hoofdstuk II, punt 1, bij Richtlijn
88/407/EEG, en in de Europese Unie is ingevoerd met
inachtneming van de artikelen 8 tot en met 12 van Richtlijn
88/407/EEG en overeenkomstig:
(1)

hetzij
[bijlage II, deel 1, afdeling A, bij Besluit 2011/630/EU (3);]
(indien geïmporteerd in NL met een afd. A importcertificaat en
gewonnen na 1 jan 2005)

(1)

en/of
[tot 31 oktober 2011, bijlage II, deel 1, bij Beschikking
2004/639/EG(3);] (indien geïmporteerd in NL met een deel 1
importcertificaat vóór 31 oktober 2011 en gewonnen na 1 jan
2005)

(1)

en/of
[bijlage II, deel 1, afdeling B, bij Besluit 2011/630/EU (4);]
(indien geïmporteerd in NL met een afd. B importcertificaat en
gewonnen voor 1 jan 2005)

(1)

en/of
[tot 31 oktober 2011, bijlage II, deel 2, bij Beschikking
2004/639/EG(4);] (indien geïmporteerd in NL met een deel 2
importcertificaat vóór 31 oktober 2011 en gewonnen voor 1 jan
2005)

(1)

en/of
[bijlage II, deel 1, afdeling C, bij Besluit 2011/630/EU (3)
(4);] (indien geïmporteerd in NL met een afd. C importcertificaat
en verstuurd vanaf een andere opslag dan de opslag van het
wincentrum van produktie in het derde land)

(1)

en/of
[tot 31 oktober 2011, bijlage II, deel 3, bij Beschikking
2004/639/EG(3) (4);]] (indien aangevoerd in NL met een D3
certificaat vóór 31 oktober 2011 en verstuurd vanaf een andere
opslag dan de opslag van het wincentrum van produktie)

II.2.

is opgeslagen in het in vak I.12 aangegeven spermaopslagcentrum(2), dat
geëxploiteerd wordt en onder toezicht staat overeenkomstig bijlage A, hoofdstuk I,
punt 2, en hoofdstuk II, punt 2, bij Richtlijn 88/407/EEG.

(1)
Vrijstelling van het verplaatsingsverbod in verband met bluetongue: geen BT verklaring meer
afgeven!
(1)

sperma in overeenstemming met artikel 8, lid 1, onder a) of b), van Verordening
(EG) nr. 1266/2007

(1)

het sperma werd verkregen van dieren die voldoen aan punt

a) ,

b) ,

c) ,
d) of
e)
(aangeven wat van toepassing is) van
bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007(1
Opmerkingen
Deel I:
Vak I.6.:

nummer(s) van bijbehorende originele certificaten: volgnummer(s) van de afzonderlijke
officiële nationale documenten, INTRA-gezondheidscertificaten of GVDB's waarvan het
hierboven beschreven sperma vergezeld ging van het spermacentrum van oorsprong naar
het hierboven beschreven spermaopslagcentrum.

Vak I.12.:

plaats van oorsprong: het spermaopslagcentrum (als omschreven in artikel 2, onder b),
van Richtlijn 88/407/EEG) waaruit het sperma is verzonden.

Vak I.13.:

plaats van bestemming: het spermacentrum of spermaopslagcentrum (als omschreven in
artikel 2, onder b), van Richtlijn 88/407/EEG) of het bedrijf waarvoor het sperma bestemd
is.

Vak I.23.:

identificatie van container en zegelnummer vermelden.

Vak I.31.:

identiteit donor: de officiële identificatie van het dier;
datum van winning vermelden als dd/mm/jjjj;
erkenningsnummer van het centrum: het erkenningsnummer van het spermacentrum
waar het sperma is gewonnen.
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Deel II:
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) Alleen spermacentra of spermaopslagcentra die overeenkomstig artikel 5, lid 2, of artikel 9, lid 1, van
Richtlijn 88/407/EEG zijn opgenomen in de lijst op de volgende websites van de Commissie:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm,
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(3) Voor sperma dat is gewonnen, behandeld en opgeslagen overeenkomstig Richtlijn 88/407/EEG, zoals
gewijzigd bij Richtlijn 2003/43/EG.
(4) Voor sperma dat vóór 31 december 2004 is gewonnen, behandeld en opgeslagen overeenkomstig de tot
1 juli 2004 geldende bepalingen van Richtlijn 88/407/EEG.
(5) Bijlage D3 bij Richtlijn 88/407/EEG, zoals ingevoerd bij Beschikking 2008/120/EG van de Commissie.
·

De kleur van het stempel en de handtekening moet verschillen van de kleur van de andere gegevens op
het certificaat.
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