Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen, actief
in het handelsverkeer
Bijlage II.10.7 bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van
de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen
Plaatscode:
PL 20 - KI Centrum
Activiteitcode: AC 82 - Opslag en verdelen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer
Productcode: PR 159 - Sperma van éénhoevigen

Informatie te verstrekken bij de aanvraag
Om een erkenning te bekomen en te behouden voor de opslag van sperma bestemd voor het
handelsverkeer, moet een spermaopslagcentrum beantwoorden aan de volgende voorwaarden :
a) beschikken over een infrastructuur en een uitrusting die beantwoorden aan de
vereisten zoals bepaald in punt 1;
b) voldoen aan de sanitaire exploitatievoorwaarden in overeenstemming met de
bepalingen van punt 2;
c) het sperma bewaren en opslaan volgens de bepalingen van punt 3;
d) een register bijhouden waarin de verrichtingen van dag tot dag worden opgetekend
volgens de instructies vastgesteld in punt 4.

1. Infrastructuurvoorwaarden
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Het spermaopslagcentrum beschikt over een geschikte opslagruimte voor sperma, met de
nodige voorzieningen om het sperma op te slaan, die zo gebouwd is dat de producten tegen
ongunstige weersomstandigheden en milieu-invloeden worden beschermd.
Het is zo gebouwd dat contact met dieren buiten het centrum onmogelijk is.
Het is zo gebouwd dat het gehele centrum met uitzondering van de kantoorruimten gemakkelijk
kan worden gereinigd en ontsmet.
Het is zo gebouwd dat onbevoegden er geen toegang toe hebben.
Wanneer sperma van andere diersoorten wordt opgeslagen, is voor deze activiteit een aparte
erkenning van het Agentschap verkregen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 januari
2006. Sperma van verschillende diersoorten wordt opgeslagen in afzonderlijke en duidelijk te
onderscheiden containers. De opslag van embryo’s is toegestaan, mits is voldaan aan de
voorwaarden voor het handelsverkeer en deze worden opgeslagen in afzonderlijke en duidelijk
te onderscheiden containers.

2. Sanitaire exploitatievoorwaarden
2.1.
2.2.

Het spermaopslagcentrum staat onder toezicht van een erkende dierenarts.
Op het spermaopslagcentrum:
a) Is de status van de donordieren waarvan het sperma in het centrum is opgeslagen in
overeenstemming met de voorschriften voor het handelsverkeer;
b) krijgen onbevoegden geen toegang. Er wordt enkel toegang verleend aan
geautoriseerde bezoekers onder de door de dierenarts van het centrum vastgestelde
voorwaarden;

c)

is er alleen vakbekwaam personeel werkzaam dat voldoende kennis heeft over
ontsmetting en gezondheidszorg om de verspreiding van ziekten tegen te gaan.
2.3. Er wordt zodanig controle uitgeoefend dat:
a) alleen sperma wordt binnengebracht dat:
i. is gewonnen in een spermacentrum, erkend voor het handelsverkeer en
afkomstig is van een spermacentrum of spermaopslagcentrum, erkend voor het
handelsverkeer,
ii. vervoerd werd onder omstandigheden die een volledige gezondheidsgarantie
bieden,
iii.
niet in contact is gekomen met sperma dat niet in overeenstemming is met de
voorschriften voor het handelsverkeer;
b) het sperma alleen wordt opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde lokalen en met
inachtneming van stringente hygiënevoorschriften;
c) vóór gebruik alle instrumenten die met het sperma in contact komen op adequate
wijze worden gereinigd en ontsmet of gesteriliseerd, tenzij zij voor eenmalig gebruik
bestemd zijn;
d) recipiënten voor opslag en transport vóór gebruik op adequate wijze worden gereinigd
en ontsmet of gesteriliseerd, tenzij zij voor eenmalig gebruik bestemd zijn;
e) de cryogene middelen die voor het bewaren of opslaan van sperma worden gebruikt,
niet eerder voor andere producten van dierlijke oorsprong zijn gebruikt;
f)
elke afzonderlijke dosis sperma op zodanige wijze wordt gemerkt dat de datum van
winning, de diersoort, het ras en/of stamboek en de identificatie (naam en UELN of
wanneer dit nummer niet beschikbaar is het chipnummer) van het donordier en het
erkenningsnummer van het spermacentrum gemakkelijk zijn vast te stellen.
2.4. In afwijking van punt 2.3 onder a), is de opslag van embryo’s van schapen en geiten toegestaan,
mits deze embryo’s voldoen aan de voorschriften voor het handelsverkeer en zij in afzonderlijke
en duidelijk te onderscheiden containers worden opgeslagen.
2.5. Ten minste tweemaal per kalenderjaar wordt een controle verricht door een officiële
dierenarts op het naleven van de erkenningsvoorwaarden.

3. Voorschriften voor het bewaren en opslaan van sperma
3.1.

Bevroren sperma:
a)

3.2.

wordt bewaard en opgeslagen in recipiënten:
i.
die vóór gebruik zijn gereinigd en ontsmet of gesteriliseerd, of voor eenmalig
gebruik bestemd zijn,
ii.
met een cryogeen middel dat niet eerder voor andere producten van dierlijke
oorsprong is gebruikt;
b) wordt vóór verzending of gebruik gedurende ten minste 30 dagen vanaf de datum van
winning opgeslagen in een erkend spermacentrum.
Voor de handel bestemd sperma:
a) wordt naar de lidstaat van bestemming vervoerd in transportrecipiënten die vóór
gebruik zijn gereinigd en ontsmet of gesteriliseerd, of voor eenmalig gebruik bestemd
zijn, en die vóór verzending uit het erkende spermaopslagcentrum zijn verzegeld en
genummerd;
b) is zodanig gemerkt dat het nummer op de rietjes of andere verpakkingen overeenkomt
met het nummer op het gezondheidscertificaat en met het nummer op de recipiënt
waarin zij worden opgeslagen en vervoerd.

4. Registers
Een administratie wordt bijgehouden van alle verplaatsingen van sperma van en naar het
spermaopslagcentrum. Alle administratie wordt minstens 5 jaar bijgehouden nadat het sperma werd
verhandeld.

5.

Wetgeving

Koninklijk besluit van … tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale
handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot
vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en
embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen.

