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Mevrouw, mijnheer, 

 

Binnenkort zal het koninklijk besluit van 22 juni 2016 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 gepubliceerd worden. 

Dit besluit zal in werking treden op 1 januari 2017. 

 

 

Bepalingen voor sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams die sperma, 

eicellen en embryo’s van paardachtigen in het handelsverkeer (intra-EU) brengen 

 

Voor sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams die actief zijn in het 

handelsverkeer (intra-EU) verandert de nieuwe wetgeving niets.  

Zij zullen, onveranderd ten opzichte van de huidige situatie, minimaal 1 keer per jaar 

(spermacentra met continue winning en spermaopslagcentra 2 keer per jaar) 

gecontroleerd worden door een officiële dierenarts van het FAVV teneinde hun 

erkenning te verkrijgen of te behouden.  

Ook voor de donorhengsten en –merries waarvan het sperma, de eicellen en de 

embryo’s buiten België verhandeld worden, verandert er niets. 

 

 

Bepalingen voor sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams die sperma, 

eicellen en embryo’s van paardachtigen enkel op de Belgische markt verhandelen 

 

Het nieuwe besluit voorziet dat vanaf 1 januari 2017 alle sperma, eicellen en 

embryo’s die verhandeld worden op de Belgische markt moeten gewonnen, 

behandeld, bewaard en opgeslagen worden in een sperma(opslag)centrum of 

door een embryo(productie)team dat beschikt over een toelating van het FAVV.  
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Om een toelating te krijgen moeten de centra en teams voldoen aan bepaalde eisen 

inzake infrastructuur (ruimte waar sperma gewonnen wordt, laboratorium, 

opslaglokaal, enz.), management (administratie e.d.).  

Ook de donordieren zullen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.  

 

Alle toegelaten centra en teams zullen tijdens het eerste jaar van hun toelating 

minstens één keer gecontroleerd worden door het FAVV. Afhankelijk van de 

resultaten van deze eerste controles, zal het FAVV nadien een inspectiefrequentie 

bepalen die steeds kan aangepast worden indien nodig.  

 

Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams die over een toelating beschikken 

voor hun activiteiten op de Belgische markt zullen jaarlijks een heffing moeten betalen 

aan het FAVV. Deze heffing bedraagt momenteel € 202,06 per vestigingseenheid (als 

bijvoorbeeld op 1 locatie zowel een spermacentrum als een embryoteam gehuisvest 

zijn, moet maar 1 heffing worden betaald). Het eerste jaar van de toelating bedraagt 

de heffing € 101,03. 

 

 

In welke gevallen moet men vanaf 1 januari 2017 over een toelating van het FAVV 

beschikken? 

 

- U wint, behandelt, bewaart en/of stockeert sperma (van eigen hengsten en/of 

hengsten van derden) dat vers, gekoeld of diepgevroren verhandeld wordt op 

de Belgische markt: 

 U dient te beschikken over een toelating als spermacentrum. 

Binnen deze toelating mag ook sperma gestockeerd worden dat gewonnen is 

in een ander toegelaten (of erkend) spermacentrum, wanneer dit sperma 

voldoet aan alle voorwaarden om verhandeld te worden. 

 

- U stockeert sperma dat gewonnen werd in andere toegelaten (of erkende) 

spermacentra en verhandelt dit sperma verder op de Belgische markt: 

 U dient te beschikken over een toelating als spermaopslagcentrum. 

In een spermaopslagcentrum wordt dus geen sperma gewonnen. Er zijn 

bijgevolg ook geen donordieren gehuisvest. 

 

- U wint (in-vivo), behandelt en stockeert embryo’s (van eigen merries en/of 

merries van derden) die verhandeld worden op de Belgische markt: 

 U dient te beschikken over een toelating als embryoteam. 

Het gaat hier om de handel in embryo’s. Embryo’s die onmiddellijk na de in-

vivo winning ter plaatse worden ingeplant in een receptormerrie, vallen niet 

onder de nieuwe wetgeving. 

 

- U produceert (in-vitro), behandelt en stockeert eicellen en embryo’s (van 

zowel eigen merries als merries van derden) die verhandeld worden op de 

Belgische markt: 

 U dient te beschikken over een toelating als embryoproductieteam. 
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Welke gevallen vallen niet onder de nieuwe wetgeving? 

 

- Wanneer de hengsten louter bestemd zijn voor het natuurlijk dekken van 

merries (een zogenaamd ‘dekstation’), is hiervoor geen toelating als 

spermacentrum nodig.  

 De term spermacentrum is voorbehouden voor plaatsen waar sperma 

voor kunstmatige inseminatie wordt gewonnen, behandeld, bewaard en 

opgeslagen. 

Let wel: natuurlijke dekking door donorhengsten waarvan het sperma ook 

intracommunautair verhandeld wordt, is verboden. 

Hengsten die merries van derden natuurlijk dekken, in België, moeten 

minimum 1 keer per jaar een test op besmettelijke baarmoederontsteking 

(CEM) ondergaan, met gunstig resultaat (zie verder). 

 

- De hengsten worden enkel ingezet voor kunstmatige inseminatie van de eigen 

merries (privégebruik). Het sperma van deze hengst wordt op geen enkele 

manier verhandeld. 

 

- De embryo’s worden onmiddellijk na de winning of de productie ingeplant in 

een receptormerrie. De eicellen en embryo’s op zich worden dus niet 

verplaatst (in rietjes, ampullen,…) voor het verhandelen ervan. 

 

- Dierenartsen die sperma van hun eigen klanten tijdelijk stockeren om de 

merries van die klanten te insemineren met dat sperma. In dit geval is de 

dierenarts geen eigenaar van het sperma en verhandelt hij het sperma niet. 

Indien de dierenarts wel sperma verhandelt, heeft hij minstens een toelating 

als spermaopslagcentrum nodig (of spermacentrum indien hij ook 

spermawinning uitvoert). 

 

 

Voorwaarden voor donorhengsten waarvan het sperma in België verhandeld wordt 

 

Bij donorhengsten waarvan dosissen vers, gekoeld of diepgevroren sperma worden 

verhandeld op de Belgische markt moet jaarlijks, voorafgaand aan de eerste 

spermawinning, een laboratoriumonderzoek worden uitgevoerd waaruit blijkt dat zij 

geen drager zijn van de kiem die besmettelijke baarmoederontsteking (CEM) 

veroorzaakt. Daarenboven moet bij hengsten waarvan diepgevroren sperma 

verhandeld wordt, ook een laboratoriumonderzoek op equine infectieuze anemie (EIA) 

worden uitgevoerd, eveneens met gunstig resultaat. 

 

De nieuwe wetgeving voorziet ook dat hengsten, die merries van een andere eigenaar 

natuurlijk dekken, jaarlijks voorafgaand aan de eerste dekking (bij de start van het 

seizoen) een laboratoriumonderzoek ondergaan om aan te tonen dat zij geen drager 

zijn van de kiem die besmettelijke baarmoederontsteking (CEM) veroorzaakt. Eigen 

hengsten die enkel worden ingezet voor het natuurlijk dekken van de eigen merries, 

moeten niet aan deze eis voldoen (sommige stamboeken eisen wel dat alle hengsten 

bij de start van elk seizoen getest worden op CEM). Wanneer deze hengsten die 

natuurlijk dekken niet worden ingezet bij de spermawinning voor kunstmatige 

inseminatie, is hiervoor geen bijkomende toelating als spermacentrum nodig (zie 

hoger).  
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Centra en teams die vanaf 1 januari 2017 sperma, eicellen en embryo’s van paarden 

op de Belgische markt willen verhandelen, moeten op dat moment beschikken over 

een toelating van het FAVV. Hiervoor kan het aanvraagformulier gebruikt worden. U 

neemt best voldoende tijd vooraf contact op met de provinciale controle-eenheid 

(PCE) in uw provincie zodat de toelatingsprocedure op tijd, voor de start van het 

fokseizoen 2017, kan afgerond worden. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de FAVV-website of bij uw PCE. 

Van zodra het nieuw koninklijk besluit gepubliceerd is, zal ook een omzendbrief 

hieromtrent gepubliceerd worden. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

Vicky Lefevre 

Directeur-generaal 

http://www.favv.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp
http://www.favv.be/pce/
http://www.favv.be/pce/
http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/spermaeicellenembryos/

