
Sanitaire voorwaarden Agriflanders 2015 

• Aanvraag toelating “verzamelcentrum voor landbouwhuisdieren” bij FAVV 

Tijdelijke verzamelplaatsen voor landbouwhuisdieren hebben een toelating code 12.4 nodig volgens het KB 

van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande 

registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, bijlage III: 

Agriflanders zorgt voor deze aanvraag tot toelating voor de organisatie van de tijdelijke verzamelplaats 

tijdens de beurs aan de PCE voor alle hieronder vermelde diersoorten. Bij de aanvraag zal vermeld worden 

dat met betrekking tot het IBR-statuut enkel runderen aan de verzameling kunnen deelnemen die 

afkomstig zijn van beslagen met I3- of I4-statuut. 

Sanitel 

Beslagnummer Flanders Expo : 426-00006 

Controlerende veeartsen 

Agriflanders voorziet in samenwerking met de veeartsenijschool RUG de nodige veeartsen voor: 

• de permanentiedienst 

• voor toezicht en controle op de aan- en afvoer van de dieren 

Bereikbaarheid veeartsen tijdens beurs & aan- en afvoer:  0475 96 50 03 

Bereikbaarheid bij afwezigheid veearts (bvb. ’s nachts):  09 264 75 30 

• Algemene voorwaarden 

Op de verzameling worden alleen dieren toegelaten die in orde zijn met de huidige Europese en Belgische 

wetgeving. 

Transport 

Elke vervoerder moet een toelating hebben om transport uit te voeren. 

Elk vervoermiddel moet een vergunning hebben om transporten uit te voeren. 

Uitgezonderd indien het om vervoer van eigen dieren betreft, uitgevoerd met een eigen vervoermiddel:  

in dit geval is er geen toelating als vervoerder vereist en heeft het vervoermiddel geen vergunning nodig. 

Reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen 

Elk voertuig moet normaal voor elk transport gereinigd en ontsmet worden. 

Er zal door Agriflanders een ontheffing hiervan aangevraagd worden aangezien op Flanders Expo zelf geen 

reinigings- en ontsmettingsplaats kan ingericht worden : 

1) Er zal een ontheffing aangevraagd worden voor reiniging tussen afladen en opladen van de dieren indien 

de dieren met hetzelfde transportmiddel aan- en afgevoerd worden en op voorwaarde dat het 

transportmiddel het terrein van Flanders Expo niet verlaat tussen de aan- en afvoer. 

2) Ook voor professioneel transporteurs die dieren aanvoeren van meerdere beslagen en die tussentijds 

andere transporten willen doen, wordt aan FAVV een ontheffing gevraagd onder volgende voorwaarden:  

- Ze rechtstreeks van Flanders Expo naar een reinigingsinstallatie rijden 

- Ze een ondertekende verklaring (attest) meekrijgen van Agriflanders waarop de bestemming (adres 

reinigingsplaats) vermeld staat. Het model hiervoor wordt in overleg met het FAVV opgemaakt. 

Vereiste documenten (paspoorten, attesten, etc. …) 

Er wordt met aandrang verzocht om kopies van de verschillende van toepassing zijnde documenten die de 

dieren dienen te vergezellen vooraf te verzamelen bij de vereniging. Dit vergemakkelijkt de controle van de 

toeziende veeartsen en zal bijdragen tot een vlottere aan- en afvoer van de dieren (en een goede sfeer !!!). 



• Sanitaire voorwaarden voor deelname van runderen 

a. De runderen moeten correct geïdentificeerd zijn conform het KB van 23/03/2011 tot vaststelling van een 

identificatie- en registratie- regeling van runderen: 

� drager zijn van beide oormerken;  

� vergezeld zijn van het volledige, niet- gevalideerde identificatiedocument (het sanitair vignet dus 

niet kleven). 

� De runderen moeten afkomstig zijn van een beslag met de hoogste sanitaire status voor 

Brucellose, Leucose en Tuberculose (zijnde respectievelijk: B4; L3 en T3) en er mag geen verbod 

of beperking gelden voor het beslag of voor een zone waarin het beslag zich bevindt. 

b. De deelnemende runderen verblijven reeds tenminste 30 dagen, voorafgaand aan de datum van 

deelneming aan de verzameling, op het deelnemende beslag. 

c. Wanneer runderen uit derde landen op een bedrijf zijn binnengebracht, dan kan geen enkel dier van dit 

bedrijf gedurende 30 dagen volgend op deze introductie deelnemen aan de verzameling. 

d. Er dient geen voorafgaand bloedonderzoek voor Leucose te gebeuren. 

e. Er dient geen voorafgaande tuberculinatie te gebeuren. 

f. Met betrekking tot het IBR-statuut mogen enkel runderen afkomstig van een beslag met een  I3- of I4-

statuut deelnemen aan de verzameling (zie ook punt 2). 

� I3- runderen worden tot de verzameling toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

o De bedrijfsdierenarts dient een bloedstaal te nemen in de 60 dagen voor de verzameling; 

o De bloedstalen dienen binnen maximum 8 dagen volgend op de afname toe te komen in één 

van de erkende laboratoria;  

o Deze stalen dienen te worden bewaard in ideale omstandigheden zoals vastgelegd door het 

erkende laboratorium dat de analyse uitvoert; 

o Het erkende laboratorium voert op vraag van de bedrijfsdierenarts ofwel een ELISA uit voor 

de detectie van antilichamen gericht tegen het gp B ofwel een ELISA voor de detectie van 

antilichamen gericht tegen het gp E; 

o Alleen runderen met een negatieve reactie op een ELISA voor de detectie van antilichamen 

gericht tegen het glycoproteine E of op een ELISA voor de detectie van antilichamen gericht 

tegen het glycoproteine B mogen deelnemen aan de verzameling. 

� I4- runderen worden tot de verzameling toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

o De bedrijfsdierenarts dient een bloedstaal te nemen in de 60 dagen voor de verzameling; 

o De bloedstalen dienen binnen maximum 8 dagen volgend op de afname toe te komen in één 

van de erkende laboratoria;  

o Deze stalen dienen te worden bewaard in ideale omstandigheden zoals vastgelegd door het 

erkende laboratorium dat de analyse uitvoert; 

o Het erkende laboratorium voert een ELISA uit voor de detectie van antilichamen gericht tegen 

het gp B; 

o Alleen runderen met een negatieve reactie op de test mogen deelnemen aan de verzameling 

• Sanitaire voorwaarden voor deelname van varkens 

a. Herkomstbeslag 

� Het beslag moet beschikken over:  

o een toelating 9.1.; 

o over een A4- statuut (Aujeszky); 

o R00 statuut. 

� Er mag geen verbod of beperking gelden voor het beslag of voor een zone waarin het beslag zich 

bevindt; 

� Er moet voldaan zijn aan de 4-maandelijkse bedrijfsbezoeken (correct epidemiologisch 

onderzoek); 



� Geen aanvoer van varkens in de 4 weken voorafgaand aan de deelname aan de verzameling; 

� De bedrijfsdierenarts dient een klinisch onderzoek uit te voeren ten hoogste 24u voor vertrek van 

de varkens naar de verzameling. Hij stelt daarbij een getuigschrift op waaruit moet blijken dat de 

varkens geen tekenen van een besmettelijke ziekte vertonen. 

b. Deelnemende varkens 

� De deelnemende varkens moeten geïdentificeerd zijn conform het KB van 15/02/1995 

betreffende de identificatie van varkens: drager zijn van een officieel oormerk; 

� Ze moeten ouder zijn dan 4 maanden maar niet ouder dan 30 maanden. 

� Uitgezonderd indien het om tentoonstellingen gaat waar varkens van alle leeftijden mogen aan 

deelnemen maar die dan als eindbestemming het slachthuis hebben; 

� De deelnemende varkens moeten binnen de 4 weken voorafgaand aan de verzameling 

serologisch getest worden op Klassieke Varkenspest, Brucellose en Aujeszky en het resultaat 

moet negatief zijn; 

� De deelnemende varkens moeten tenminste 30 dagen op het beslag aanwezig zijn alvorens ze 

mogen deelnemen aan een verzameling; 

� Wanneer varkens uit derde landen op een bedrijf zijn binnengebracht, dan kan geen enkel dier 

van dit bedrijf gedurende dertig dagen volgend op deze introductie deelnemen aan de 

verzameling. 

c. Aankomst op herkomstbeslag of op nieuw beslag 

� De deelnemende varkens moeten minstens 4 weken afgezonderd worden in een isolatiestal die 

goedgekeurd werd door de PCE; 

� Tijdens deze periode mogen er geen varkens uit de isolatiestal toegevoegd worden aan het 

beslag; 

� Beren mogen tijdens de isolatieperiode niet natuurlijk dekken en het sperma mag ook niet 

gebruikt worden voor inseminatie van zeugen. 

d. Extra voorwaarden wat betreft de organisatie van een verzameling van varkens 

� De verzameling dient onder permanent toezicht te staan van een dierenarts aangesteld door het 

FAVV; 

� De begeleiders van de dieren, de keurders en andere personen die in contact komen met de 

varkens mogen in de 48 uren voor de verzameling geen contact gehad hebben met wilde 

everzwijnen; 

� Direct contact tussen de toeschouwers en de verzamelde varkens is verboden. 

e. Extra voorwaarden wat betreft het transport van varkens 

� Er wordt een laad- en losbon opgemaakt in drie delen: 

o 1 kopie voor de laadplaats (herkomstbeslag) 

o 1 kopie voor de vervoerder 

o 1 kopie voor de losplaats (verzameling); 

� Bij terugkeer naar het herkomstbeslag mag er een stempel van retour op de drie kopijen 

geplaatst worden. In alle andere gevallen dient er een nieuwe laad- en losbon opgemaakt te 

worden; 

� Elke partij houdt een kopie van de laad- en losbon bij in het register gedurende 5 jaar; 

� De vervoerder registreert elke laad- en losbon in Sanitel. 

• Sanitaire voorwaarden voor deelname van schapen, geiten en hertachtigen  

a. De deelnemende schapen, geiten en hertachtigen moeten geïdentificeerd zijn conform de Verordening 

21/2004 en het KB van 03/06/2007 betreffende de identificatie en registratie van schapen, geiten en 

hertachtigen: 

� De dieren moeten drager zijn van 2 officiële oormerken. 



b. Alle schapen moeten afkomstig zijn van beslagen met hetzelfde statuut voor zwoegerziekte (vrij van 

zwoegerziekte). 

c. Alle geiten moeten afkomstig zijn van beslagen met hetzelfde statuut voor virale caprine artritits en 

encefalitis (vrij). 

d. Er mag geen verbod of beperking gelden voor het beslag of voor een zone waarin het beslag zich bevindt. 

e. Extra voorwaarden met betrekking tot het transport van schapen, geiten en hertachtigen 

� Er wordt een verplaatsingsdocument opgemaakt in drie delen: 

o 1 kopie voor de laadplaats (herkomstbeslag) 

o 1 kopie voor de vervoerder 

o 1 kopie voor de losplaats (verzameling); 

� Bij terugkeer naar het herkomstbeslag mag er een stempel van retour op de drie kopijen 

geplaatst worden. In alle andere gevallen dient er een nieuw verplaatsingsdocument opgemaakt 

te worden; 

� Elke partij houdt een kopie van het verplaatsingsdocument bij in het register gedurende 5 jaar; 

� De vervoerder registreert elk verplaatsingsdocument in Sanitel. 

• Sanitaire voorwaarden voor deelname van paarden 

a. Alle paarden dienen geïdentificeerd te zijn conform de Verordening 504/2008 en het KB van 16/06/2005 

betreffende de identificatie en de encodering van paarden in een centrale gegevensbank: 

� De paarden moeten gechipt zijn; 

� Ze moeten in het bezit zijn van een paspoort; 

� Ze moeten geregistreerd zijn in de centrale databank 

b. Er mag geen verbod of beperking gelden voor het bedrijf of voor een zone waarin het bedrijf zich bevindt. 

c. Als advies (geen wettelijke bepaling) kan men stellen dat de deelnemende paarden binnen de 4 weken 

voorafgaand aan de verzameling getest worden op Equine Infectieuze Anemie, Kwade Droes en Dourine 

en dat de resultaten negatief dienen te zijn. 

• Sanitaire voorwaarden voor deelname van pluimvee afkomstig uit België 

a. Pluimvee en duiven moeten gevaccineerd zijn tegen Newcastle disease (ook wel pseudovogelpest 

genoemd); 

b. Legkippen moeten gevaccineerd zijn tegen Salmonella enteridis;  

c. Er mag geen verbod of beperking gelden voor het bedrijf of voor een zone waarin het bedrijf zich bevindt; 

d. Extra voorwaarden wat de organisatie van de verzameling: 

� Iedere verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts aangesteld door de 

burgemeester van de gemeente waar de verzameling wordt gehouden; 

� De organisator van de verzameling houdt een lijst bij met vermelding van de naam en het adres 

van de deelnemers aan de verzameling. Deze lijst moet gedurende 2 maanden ter beschikking 

blijven.  

• Sanitaire voorwaarden voor deelname van konijnen 

a. Konijnen moeten minimum 7 dagen en maximum 6 maanden voor de aanvang van de verzameling 

gevaccineerd zijn tegen RHD; 

b. Ze moeten drager zijn van een goed leesbaar tatouagemerk in één van beide oren: 

c. Elke deelnemer moet een certificaat kunnen voorleggen dat afgeleverd werd door een erkende dierenarts 

als bewijs van vaccinatie voor elk deelnemend konijn. In die zin moeten de tatouagenummers van de 

deelnemende konijnen op het certificaat vermeld staan. 



• Aanvullende afspraken 

Runderen 

BVD  : De dieren moeten negatief gereageerd hebben op een Elisa-test voor het onderzoek op eiwitten van 

het BVD-virus, uitgevoerd op witte bloedcellen. 

IBR begeleidende documenten, zie ook website DGZ :  

o een ‘Individueel I.B.R. getuigschrift’ opgemaakt door de bedrijfsdierenarts (kopie 1 jaar bewaren);  

o indien van toepassing, een vaccinatiebewijs;  

o runderpaspoort  

o analyseresultaten (gezondheidsstatus rund of beproevingsverslag)  

Paarden 

Influenza enting verplicht 

Blokstaarten : enkel met medisch attest 

Voor de controle van de paarden (chips naar gegevensbank) kan FAVV ter plaatse steekproefsgewijze met 

laptop deze gegevens rechtstreeks controleren. 

 


