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DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze instructie geldt voor het exporteren van paardensperma naar Zuid-Afrika. De instructie beschrijft de
voorwaarden die gelden voor de invoer in Zuid-Afrika, de controles die de NVWA hiervoor moet
uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.
Over de certificeringseisen die gelden voor de export van paardensperma naar Zuid-Afrika zijn officiële
bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn bindend, van deze afspraken kan dus niet worden
afgeweken.
2

WETTELIJKE BASIS

2.1
•
•

EU-regelgeving
Richtlijn 92/65/EEG
Beschikking 2010/470/EU

2.2
•
•

Nationale wetgeving
Gezondheid- en welzijnswet voor dieren, artikel 79
Wet dieren

2.3
•

Overige
Bilaterale afspraken tussen Zuid-Afrika en Nederland.

3

DEFINITIES

N.v.t.
4

WERKWIJZE

De export van paardensperma naar Zuid-Afrika is toegestaan.
•

Certificaat: zie bijlage

Toelichting bij het certificaat:
Algemeen:
Raadpleeg vooraf de instructie Tijdelijke Maatregelen Derde Landen (TMDL-01) op mogelijke
exportbeperkingen. Als in de TMDL-01 informatie staat die in strijd is met een landeninstructie dan is
de informatie vermeld in de TMDL-01 leidend.
Verklaring 1:
Dourine, kwade droes (= glanders), infectieuze anemie en vesiculaire stomatitis zijn aangifteplichtige
dierziekten in Nederland. Derhalve kan deze verklaring worden afgegeven.
Verklaring 2:
Afrikaanse paardenpest (=African horse sickness) is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze
verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie in Nederland. Informatie over de
dierziektesituatie is hier te vinden.
Verklaring 3:
Dourine en vesiculaire stomatitis zijn aangifteplichtige dierziekten in Nederland. Deze verklaring is af te
geven na controle van de dierziektesituatie in Nederland. Informatie over de dierziektesituatie is hier te
vinden.
Verklaring 4:
Equine infectious anaemia is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze verklaring is af te geven
na controle van de dierziektesituatie in Nederland. Informatie over de dierziektesituatie is hier te vinden.
Verklaring 5:
Kwade droes (= glanders) is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze verklaring is af te geven
na controle van de dierziektesituatie in Nederland. Informatie over de dierziektesituatie is hier te vinden.
Verklaring 6:
Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermacentrum in Nederland.
Bron: NVWA O&O, Team Import en Export

Pagina 1 van 6

Zuid-Afrika, paardensperma
(PRDSU-08)
Versie: 1.0.0

19 juni 2019

Verklaring 7:
Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermacentrum op grond van het vereiste in
Richtlijn 92/65/EEG.
Verklaring 8:
Kwade droes (= glanders) is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze verklaring is af te geven
na controle van de dierziektesituatie van het spermacentrum. Informatie over de dierziektesituatie is hier
te vinden.
Verklaring 9:
Equine infectious anaemia (EIA) is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Voor wat betreft EIA is
deze verklaring af te geven na controle van de dierziektesituatie van het spermacentrum. Informatie over
de dierziektesituatie is hier te vinden.
Contagieuze equine metritis (CEM) is in Nederland geen aangifteplichtige dierziekte. Voor wat betreft CEM
is deze verklaring af te geven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het
spermacentrum verbonden dierenartspracticus, waarin wordt verklaard dat op het spermacentrum in een
periode van ten minste 12 maanden voorafgaand aan de export geen klinische gevallen van contagieuze
equine metritis (CEM) zijn geconstateerd.
Verklaring 10:
Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermacentrum op grond van het vereiste in
Richtlijn 92/65/EEG.
Verklaring 11:
Deze verklaring kan worden afgegeven voor een donorhengst die ten minste de laatste 60 dagen
voorafgaand aan de spermawinning officieel in Nederland is geregistreerd bij een stamboek of een
overkoepelende organisatie, aan te tonen door belanghebbende.
Verklaring 12:
Belanghebbende moet middels de gegevens van het stamboek of een overkoepelende organisatie
aantonen in welk(e) land(en) de donorhengst sinds zijn geboorte, of gedurende de zes maanden
voorafgaande aan de spermawinning, werd gehouden.
Dourine is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Indien de donorhengst sinds zijn geboorte, of
gedurende de zes maanden voorafgaande aan de spermawinning, in Nederland werd gehouden, kan deze
verklaring worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie in Nederland. Informatie over de
dierziektesituatie is hier te vinden.
Indien de donorhengst sinds zijn geboorte, of gedurende de zes maanden voorafgaande aan de
spermawinning, in het buitenland werd gehouden, kan deze verklaring worden afgegeven na controle van
de dierziektesituatie in het desbetreffende land. Informatie over de dierziektesituatie in het
desbetreffende land is te vinden op de OIE-website.
Verklaring 13:
Belanghebbende moet aantonen op welke bedrijven de donorhengst gedurende ten minste 12 maanden
voorafgaand aan de spermawinning heeft verbleven. Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van
verklaringen met gelijke strekking van de aan deze bedrijven verbonden dierenartspractici.
Verklaring 14:
Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermacentrum op grond van het vereiste in
Richtlijn 92/65/EEG.
Verklaring 15:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het
spermacentrum verbonden dierenarts.
Verklaring 16:
Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermacentrum op grond van het vereiste in
Richtlijn 92/65/EEG.
Verklaring 17:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van laboratoriumuitslagen (WBVR) van de donorhengst,
aan te leveren door belanghebbende. De dourine-test moet worden uitgevoerd in de laatste 6 maanden
direct voorafgaand aan de spermawinning.
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Verklaring 18:
Deze eis is niet conform Richtlijn 92/65/EEG. Daarom: deze verklaring kan worden afgegeven op basis
van negatieve laboratoriumuitslagen (WBVR) van de donorhengst, aan te leveren door belanghebbende.
Verklaring 19:
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen (GD of WBVR) van
de donorhengst, aan te leveren door belanghebbende.
Verklaring 20:
Deze eis is niet conform Richtlijn 92/65/EEG. Daarom: het eerste deel van deze verklaring kan worden
afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen (WBVR) van de donorhengst, aan te leveren
door belanghebbende.
Het tweede deel van deze verklaring kan worden afgegeven op basis van positieve laboratoriumuitslagen
van de gevaccineerde donorhengst, aan te leveren door belanghebbende, en op basis van bewijs dat de
donorhengst is gevaccineerd tegen EVA conform het beschrevene (isolatie (28 dagen), serologische test,
vaccinatie).
Verklaring 21:
Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermacentrum op grond van het vereiste in
Richtlijn 92/65/EEG.
Verklaring 22:
Het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven indien de zending geen gesekst sperma bevat.
Het tweede deel van deze verklaring kan worden afgegeven indien de zending gesekst sperma bevat.
Het deel van deze verklaring na het eerste opsommingsteken kan worden afgegeven voor een erkend
spermacentrum op grond van het vereiste in Richtlijn 92/65/EEG.
Het deel van deze verklaring na het tweede opsommingsteken kan worden afgegeven op basis van een
verklaring met gelijke strekking van de aan het spermacentrum verbonden dierenarts.
Verklaring 23:
Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermacentrum op grond van het vereiste in
Richtlijn 92/65/EEG.
Verklaring 24:
Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermacentrum op grond van het vereiste in
Richtlijn 92/65/EEG.
Verklaring 25:
Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermacentrum op grond van het vereiste in
Richtlijn 92/65/EEG.
Verklaring 26:
Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermacentrum op grond van het vereiste in
Richtlijn 92/65/EEG.
Verklaring 27:
Deze verklaring kan worden afgegeven na controle door de certificerende NVWA-dierenarts.
5

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat.
6

TOELICHTING

In mei 2019 zijn met Zuid-Afrika afspraken gemaakt over de export van paardensperma. Deze instructie
en het bijgevoegde certificaat vormen de weerslag van deze afspraken.

Bron: NVWA O&O, Team Import en Export
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Bijlage 1: certificaat
VETERINARY CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF
HORSE SEMEN FROM THE NETHERLANDS TO SOUTH AFRICA
I.

IDENTIFICATION OF THE SEMEN

Product no.

Batch no.

Name of the donor stallion

Date of collection

Seal number
Import permit number
II.

Passport number

Microchip number

Number of doses

Entry in semen collection
centre

Identification of straws

:
:

ORIGIN OF THE SEMEN

Product no.

Approval no. of the semen collection centre

Name and address of exporter

Name and address of the semen collection centre

:

III.
DESTINATION OF THE SEMEN
Means of conveyance
:
Identification of the means of
:
conveyance
Name and address of consignee
:
IV.
HEALTH ATTESTATION
I, the undersigned official veterinarian, authorised thereto by the veterinary authority of the Netherlands
hereby certify that:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

THE COUNTRY OF ORIGIN (THE NETHERLANDS)
In the Netherlands the following diseases are notifiable or reportable: dourine, glanders, equine
infectious anaemia and vesicular stomatitis;
Is free from African horse sickness;
No cases of dourine and vesicular stomatitis have been reported for the past 6 months prior to the
collection of this semen;
Has been free from equine infectious anaemia for the past three months prior to the collection of this
semen;
No case of glanders has been reported for a period of at least six months prior to the collection of
this semen.
THE SEMEN COLLECTION CENTRE
Is located in the Netherlands;
Is approved for the collection of semen from stallions, for export. The centre was approved at the
time of collection of the semen;
Has been free from glanders for the past 2 years;
Has been free from EIA and CEM for the past 12 months;
Was occupied only by the donor stallions and other horses of the same health status during the
collection period and no horses showed clinical signs of an infectious or contagious disease.
THE DONOR STALLION
Has been in the exporting country for a continuous period of at least 60 days prior to collection of
semen;
Was kept since birth, or for the six months prior to collection of the semen, in a country which was
free from dourine;
Originates from premises which have been free of equine infectious anaemia and contagious equine
metritis for at least 12 months prior to the collection of the semen;
Has been continuously resident at the semen collection centre named above for a period of at least
30 days prior to the collection of the semen and during that time was not used for natural service;
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16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.
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Whilst at the collection centre, the donor stallion and any in contact horses were not known to be
suffering from the following diseases: Borna disease, Equine viral arteritis, equine viral abortion
(equine herpes virus 1, including the neurologic syndrome), equine coital exanthema, and
salmonellosis (Salmonella abortus equi);
Was examined by an authorised veterinarian on the day of collection of semen and found to be
clinically healthy and free of communicable diseases to which the species is susceptible;
Has been tested for dourine by means of the complement fixation test not more than 6 months
before semen collection;
Has been tested with negative results for equine infectious anaemia by means of the agar gel
immuno-diffusion (Coggins test) during the storage period and not less than 14 days after the last
collection;
Was tested two (2) times for contagious equine metritis using a bacterial culture method
for Taylorella equigenitalis at an interval of not less than seven (7) days, with negative
results in each case, before the stallion entered the collection centre;
And
Was tested two (2) times for contagious equine metritis using a bacterial culture method
for Taylorella equigenitalis at an interval of not less than seven (7) days, with negative
results in each case, during the storage period but not less than 14 days after the last
collection and prior to leaving the semen collection centre. Swabs were taken from the
penile sheath (lamina interna), urethra and urethral fossa including the urethral sinus for
each of the two tests as well as a sample of pre-ejaculatory fluid or a semen sample. In
accordance with the OIE Terrestrial Manual, stallions should not be washed with
disinfectant or treated with local or systemic antibiotics from at least seven (7) days prior
to taking the first set of swabs until the last set of swabs has been taken; (the testing
procedure thus requires that the semen is stored under official supervision for at least 30
days);
Has been subjected to a serum neutralisation test for equine viral arteritis with negative
results at a dilution of 1 in 4 on a blood sample collected during the storage period of the
semen and not less than 14 days after the last semen collection and prior to animal
leaving the semen collection centre.
Or
Has been subjected to a serum neutralisation test for equine viral arteritis with positive
results at a dilution of 1 in 4 on a blood sample collected during the storage period of the
semen and not less than 14 days after the last semen collection and prior to animal
leaving the semen collection centre and the positive EVA titre is a result of vaccination.
Proof must be furnished that the animal was isolated for a minimum of 7 days prior to the
first vaccination and subjected to a serological test on day 7 of the quarantine with
negative results; immediately vaccinated and isolated for 21 days after vaccination and
then revaccinated regularly according to the recommendations of the vaccine
manufacturer.
THE SEMEN
Was collected, processed and stored in a semen collection centre under conditions which comply with
the requirements of the World Organisation for Animal Health (OIE) Terrestrial Animal Health Code;
Sex sorted semen is NOT included in this shipment;
Or
Sex sorted semen IS included in this shipment;
And Equipment used for sex-sorting sperm was cleaned and disinfected between
animals according the sex semen licensor’s recommendations;
And Where seminal plasma, or components thereof, was added to sorted semen prior to
cryopreservation and storage, it was derived from animals of same or better health
status;
The semen for export, all of equivalent health status, was identified and placed under the
supervision of the Official Government Veterinarian immediately after collection in new liquid
nitrogen in a container(s) which was:
Either(*)
New;
Or(*)
Prior to loading, the shipper was emptied and inspected and any loose straws removed.
The shipper, including all surfaces contacting the straws, was disinfected on:
…………………………….….. (dated), using the active ingredient:
Was identified in a legible and non-erasable manner, in such a way that each straw contains at least
the following information: name of stallion; date of collection, batch number, name of collection
centre;
Was stored since collection until export under the supervision of the Government approved
veterinarian(s) in containers in which no biological material other than semen, of equivalent health
status as specified in this veterinary certificate was held;
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Disease testing, semen collection and semen processing and storage were supervised by an Official
Government Veterinarian;
The transport container was sealed with an official government seal prior to export.
Note:
Delete as appropriate.
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