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1. Doel 

 

Deze omzendbrief geeft toelichting over de voorwaarden en regels voor het niet-commercieel 

verzamelen van landbouwhuisdieren.  

 

 

2. Toepassingsgebied 

 

Deze omzendbrief is van toepassing op het niet-commercieel verzamelen van landbouwhuisdieren. 

 

Punt 5 bevat de algemene (administratieve) voorwaarden 

Punt 6 bevat de algemene voorwaarden voor de deelnemende dieren. 

Punt 7 bevat de specifieke voorwaarden voor de runderen. 

Punt 8 bevat de specifieke voorwaarden voor de varkens. 

Punt 9 bevat de specifieke voorwaarden voor de schapen en geiten. 

Punt 10 bevat de specifieke voorwaarden voor de konijnen. 

Punt 11 bevat de specifieke voorwaarden voor het transport van dieren naar niet-commerciële 

verzamelingen. 

 

2.1. Toepassingsgebied voor pluimvee 

 

Deze omzendbrief is niet van toepassing op pluimvee. 

Het verzamelen van pluimvee is verboden. 

 

Er bestaat een specifieke omzendbrief aangaande het verzamelen van hobbypluimvee. 

  

2.2. Toepassingsgebied voor paarden 

 

Deze omzendbrief is enkel van toepassing op paarden die deelnemen aan jaarmarkten met het oog 

op hun verhandeling. 
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Deze omzendbrief geldt niet voor niet-commerciële verzamelingen voor paarden als bedoeld in bijlage 

I, onder A, a), b), d) en e), noch voor diezelfde evenementen wanneer zij plaatsvinden in de rand van 

een jaarmarkt. 

Wij brengen hier wel onder de aandacht dat elk paard individueel moet geïdentificeerd en 

geregistreerd zijn en moet beschikken over een individueel paspoort conform de Europese wetgeving 

en in voorkomend geval over een gezondheidscertificaat. 

 

2.3. Toepassingsgebied voor konijnen 

 

Het verzamelen van konijnen is toegelaten. 

Deze omzendbrief geldt enkel voor konijnen gehouden als landbouwhuisdier en waarmee dus een 

activiteit in de voedselketen wordt uitgeoefend. 

Deze omzendbrief geldt niet voor konijnen die als hobbydier of als gezelschapsdier gehouden worden. 

Voor hobbykonijnen zijn er geen wettelijke regels van toepassing met betrekking tot het verzamelen. 

 

 

3. Referenties 

 

3.1. Wetgeving 

 

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. 

 

Koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en 

het verhandelen van landbouwhuisdieren. 

 

Ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de 
klassieke varkenspest.  
 
Ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de 
klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van 
klassieke varkenspest door everzwijnen.  
 
Ministerieel besluit van 22 oktober 1997 tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 
houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest. 
 

 

4. Definities en afkortingen 

 

Niet-commerciële 

verzameling: 

in bijlage I (onder punt A) is opgelijst wat wordt verstaan onder niet-

commerciële verzamelingen 

Landbouwhuisdieren: Dieren van de soorten: runderen, varkens, schapen en geiten, pluimvee, 

konijnen en paarden 

Pluimvee: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, 

duiven, patrijzen en loopvogels, die, of waarvan de producten, bestemd zijn 

voor de voedselketen, of om in het wild te worden uitgezet 

LCE: de bevoegde lokale controle-eenheid van het FAVV 
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Vereniging: DGZ en ARSIA: 

a) DGZ: Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw; 

b) ARSIA: association régionale de santé et d’identification animale 

SANITEL: het gecomputeriseerde gegevensbestand van het Agentschap voor de 

identificatie en registratie van de dieren, van de bedrijven, inrichtingen en 

installaties waar dieren worden gehouden, alsook van de houders en de 

verantwoordelijken 

 

 

5. Algemene voorwaarden voor het niet-commercieel verzamelen van landbouwhuisdieren 

 

De algemene voorwaarden voor het organiseren van een niet-commerciële verzameling van 

landbouwhuisdieren zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 juni 2014: artikelen 52 tot en met 

55 en artikel 59. 

 

5.1. Toelating voor het organiseren van een niet-commerciële verzameling 

Vb.: lokale veeprijskamp, jaarmarkten, beurzen (zoals Libramont, Agribex, Agriflanders, …..) 

 

Voor het organiseren van een niet-commerciële verzameling van runderen, varkens, schapen, geiten 

en paarden1, is een voorafgaandelijke toelating van het FAVV vereist. 

De organisator van een niet-commerciële verzameling moet hiertoe een aanvraag indienen bij het 

FAVV overeenkomstig de procedure die vastgelegd is bij het KB van 16 januari 2006. Toelichting over 

deze procedure is beschikbaar op de website van het FAVV onder:  

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/erkenningen/ 

 

Een toelating voor een niet-commerciële verzameling is slechts geldig voor de duur van de 

verzameling. Voor elke nieuwe niet-commerciële verzameling dient de organisator een nieuwe 

toelating aan te vragen. Een uitzondering daarop = punt 5.1.2. 

 

5.1.1. Termijn voor de aanvraag van de toelating 

De toelating voor een niet-commerciële verzameling dient minstens 3 maanden voorafgaand aan het 

begin van de verzameling aangevraagd te worden.  

 

5.1.2. Een niet-commerciële verzameling met een repetitief karakter 

Indien eenzelfde niet-commerciële verzameling van dezelfde organisator binnen een periode van 12 

maanden meermaals plaatsvindt (vb. maandelijkse veiling van dieren), mag een aanvraag ingediend 

worden voor een toelating voor een periode van 12 maanden.  

Voor elke nieuwe periode van 12 maanden dient de organisator een nieuwe toelating aan te vragen. 

Elke aanvraag voor een nieuwe periode van 12 maanden dient minstens 3 maanden voorafgaandelijk 

aan het begin van de nieuwe periode aangevraagd te worden.  

 

5.1.3. Afleveren van de toelating 

Een toelating wordt slechts afgeleverd indien: 

a) De aanvraag volledig is; 

b) Er geen beperkende maatregelen van toepassing zijn in België, op het ganse grondgebied of 

in delen ervan waar de verzameling plaatsvindt – zie punt 5.3. 

                                                      
1 Zie punt 2.2: enkel van toepassing voor een jaarmarkt 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/erkenningen/
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5.2. Aanvraag toelating: inhoud van het dossier 

 

5.2.1. Basisgegevens 

Het model van aanvraagformulier (KB 16 januari 2006) voor het bekomen van een toelating is 

beschikbaar op de website van het FAVV onder:  

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/erkenningen/aanvraag/ 

 

5.2.2. Bijkomende gegevens 

Naast de in punt 5.2.1. bedoelde basisgegevens, dienen voor een toelating voor een niet-commerciële 

verzameling de volgende bijkomende gegevens overgemaakt te worden over het evenement: 

a) De datum of data en de frequentie van de verzameling; 

b) Het adres van de verzameling; 

c) De toelating van de lokale bevoegde overheid indien de verzameling op een openbare 

plaats wordt georganiseerd; 

d) Een beschrijving van het doel; 

e) Het huishoudelijk reglement; 

f) Een schatting van het aantal deelnemende houders van dieren; 

g) De capaciteit van de verzameling per diersoort en een schatting van het aantal dieren per 

diersoort dat zal deelnemen; 

h) Desgevallend de bijkomende sanitaire voorwaarden die door de organisator worden 

opgelegd aan de deelnemende dieren (zie punt 6.2); 

i) Kopie van de contracten met de dierenarts(en) – zie punt 5.6. 

 

5.3. Beperkingen op het afleveren van een toelating 

Wanneer om dierengezondheidsredenen in België, op het ganse grondgebied of in delen ervan, 

verbodsmaatregelen of beperkende maatregelen zijn ingesteld overeenkomstig de relevante 

communautaire en/of nationale wetgeving of wanneer daartoe dwingende maatregelen uitgevaardigd 

zijn door het FAVV of door de bevoegde Minister, kan het FAVV: 

a) Weigeren om een toelating af te leveren voor de niet-commerciële verzameling; 

b) Een reeds toegelaten verzameling verbieden of beperken of aan bijkomende voorwaarden 

onderwerpen. 

 

Voor het niet-commercieel verzamelen van varkens gelden bijzondere beperkende voorwaarden (zie 

punten 8.3 en 8.4). 

 

BELANGRIJK: 

De organisator van een niet-commerciële verzameling informeert zich continu over de sanitaire 

toestand in België en vergewist zich ervan dat er op de dag van de niet-commerciële verzameling 

geen verbodsmaatregelen opgelegd zijn. 

 

5.4. Taken van de organisator 

De organisator van een niet-commerciële verzameling: 

A. Dient de aanvraag voor toelating in; 

B. Ontvangt het document “Toelating” van het FAVV; 

C. Is ervoor verantwoordelijk dat: 

1. Aan de wettelijke voorwaarden zoals opgenomen in deze omzendbrief wordt voldaan; 

2. De toegelaten dieren naar behoren geïdentificeerd zijn en vergezeld zijn van de 

noodzakelijke of verplichte documenten of certificaten eigen aan de betrokken soorten 

en categorieën voor de beoogde verzameling; 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/erkenningen/aanvraag/
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3. Aan de bijkomende beperkingen wordt voldaan indien opgelegd in toepassing van 

punt 5.3; 

4. Aan de bijkomende voorwaarden wordt voldaan die hij zelf oplegt aan de 

deelnemende houders en aan de dieren (zie punt 6.2); 

D. Informeert zich continu over de sanitaire toestand in België en vergewist zich ervan dat er op 

de dag van de niet-commerciële verzameling geen verbodsmaatregelen opgelegd zijn; 

E. Verzekert zich van de diensten van een of meerdere erkende dierenartsen door middel van 

een contract met hen (zie punt 5.6) en draagt er zorg voor dat de aangestelde dierenarts zijn 

werk naar behoren kan uitvoeren zoals beschreven onder punt 5.7; 

F. Houdt een register bij per verzameling en per diersoort zoals beschreven onder punt 5.5.  

Hij dient dit register minimum vijf jaar te bewaren onder elektronische vorm. 

 

5.5. Register van de niet-commerciële verzameling 

 

5.5.1. Algemeen 

De organisator van een niet-commerciële verzameling houdt een register bij per verzameling en per 

diersoort. Hij dient dit register minimum vijf jaar te bewaren. 

Dit register mag initieel op papier opgesteld worden, maar dient ten laatste op de derde dag volgend 

op het begin van de verzameling onder elektronische vorm beschikbaar te zijn.  

Wanneer het Agentschap daarom vraagt, dient dit elektronisch register binnen de 3 werkdagen aan 

haar overgemaakt te worden.  

Uitzondering: zie punt 5.5.2. 

 

Het register van een niet-commerciële verzameling moet dus finaal steeds onder elektronische vorm 

bewaard worden gedurende minimum vijf jaar. 

 

In het register registreert de organisator van de verzameling voor elke deelnemende houder:  

1. De naam, het adres, de hoedanigheid (eigenaar of houder) en in voorkomend geval het 

SANITEL-beslagnummer van het bedrijf vanwaar de dieren afkomstig zijn; 

2. De diersoort(en) en het aantal dieren waarmee hij deelneemt en, wanneer van toepassing, 

hun identificatienummer. 

 

5.5.2. Het register van een (landbouw)beurs, tentoonstelling, prijskamp met fok- 

en gebruiksvee, cultureel of historisch evenement (zie bijlage I, A, a)) 

Voor een niet-commerciële verzameling van het type (landbouw)beurs, tentoonstelling, prijskamp met 

fok- en gebruiksvee, cultureel of historisch evenement, dienen de deelnemers en dieren minstens 7 

dagen voor de aanvang van de verzameling gekend te zijn. 

Dit wil zeggen dat de deelnemerslijst (het register) ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de 

verzameling gekend is (op papier of elektronisch). 

Wanneer het Agentschap daarom vraagt, dient het register (op papier of elektronisch) binnen de 24 

uren aan haar overgemaakt te worden. 

Ook dit register dient ten laatste op de derde dag volgend op het begin van de verzameling onder 

elektronische vorm beschikbaar te zijn (zoals vermeld onder punt 5.5.1). 

 

5.6. Het aanstellen van een dierenarts 

De organisator van een niet-commerciële verzameling verzekert zich door middel van een contract 

van de diensten van een (of meerdere) erkende dierenarts(en) en hij draagt er zorg voor dat elke 

aangestelde dierenarts zijn werk naar behoren kan uitvoeren. 

Indien er meerdere dierenartsen worden aangesteld voor dezelfde verzameling, maakt de organisator 

het rooster op voor de permanentie van de dierenartsen. 
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Uitzondering: het aanstellen van een dierenarts is niet verplicht op veilingen en (repetitieve) 

sportevenementen2. 

 

Het contract vermeldt de taken die de dierenarts moet uitvoeren. Deze lijst bevat minstens de taken 

onder punt 5.7. 

 

De aangestelde dierenarts mag geen band van financieel of familiebelang hebben met de organisatie. 

 

De dierenarts is steeds ter plaatse aanwezig bij ontvangst van de dieren.  

 

De organisator geeft zijn volledige medewerking aan de aangestelde dierenarts en volgt zijn 

instructies en adviezen op. In het bijzonder zal de organisator: 

a) Op vraag van de dierenarts de dieren (laten) fixeren zodat de dierenarts deze dieren naar 

behoren kan onderzoeken; 

b) Op advies van de dierenarts de dieren afzonderen of hun de toegang tot de verzameling 

weigeren; 

c) De gepaste maatregelen nemen tegen de deelnemer die de opdracht van de dierenarts 

bemoeilijkt, verhindert of onmogelijk maakt. 

 

De organisator doet onverwijld beroep op de aangestelde dierenarts wanneer bij de aanwezige dieren 

een ziekte of verwonding wordt vastgesteld. De dierenarts onderzoekt of verzorgt onverwijld deze 

dieren. 

 

5.7. Taken van de erkende dierenarts 

 

De aangestelde dierenarts voert de volgende taken uit op een niet-commerciële verzameling: 

A. Hij gaat na of voldaan is aan de sanitaire voorwaarden waaraan de verzameling en de 

dieren dienen te beantwoorden: 

1. Overeenkomstig de regelgeving; 

2. Overeenkomstig punt 5.3 indien bijkomende voorwaarden of beperkingen van 

toepassing zijn; 

3. Overeenkomstig punt 6.2 indien de organisator bijkomende voorwaarden heeft 

opgelegd;  

B. Hij verzekert het epidemiologisch toezicht en het dierenwelzijn op de verzameling; 

C. Bij ontvangst/inschrijving van de dieren ter plaatse bij aanvang van de verzameling: 

1. Voert hij een identificatiecontrole uit; 

2. Evalueert hij de gezondheid van de dieren en controleert hij desgevallend de 

begeleidende gezondheidsdocumenten; 

D. Hij is bereikbaar voor de organisator gedurende de volledige duurtijd van de verzameling, 

desgevallend in beurtrol indien er meerdere dierenartsen aangesteld zijn; 

E. Wanneer het evenement meerdere dagen duurt, voert hij dagelijks een algemene visuele 

inspectie uit bij alle aanwezige dieren en evalueert hij hun gezondheid, desgevallend in 

beurtrol indien er meerdere dierenartsen aangesteld zijn. 

 

                                                      
2 Bijvoorbeeld: een wedstrijd schapen drijven 
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6. Voorwaarden voor de dieren om deel te nemen aan een niet-commerciële verzameling 

 

6.1. Algemene wettelijke voorwaarden voor de dieren 

 

Dieren mogen slechts deelnemen aan een niet-commerciële verzameling, indien zij beantwoorden aan 

de algemene voorwaarden, opgenomen in tabel A en aan de specifieke voorwaarden per diersoort 

zoals opgenomen onder punten 7 (runderen), 8 (varkens), 9 (schapen & geiten) en 10 (konijnen). 

 

TABEL A 

Wettelijke voorwaarde: Van toepassing op: 

1. Volledig en correct geïdentificeerd zijn varkens 

2. Volledig en correct individueel geïdentificeerd zijn runderen, schapen, geiten, paarden. 

3. Beschikken over een geldig (niet gevalideerd) paspoort runderen, paarden 

4. Vergezeld gaan van een correct ingevuld 

verplaatsingsdocument  

(de verzameling is de bestemming) 

varkens, schapen, geiten 

5. Individueel niet aan beperkende maatregelen 

onderworpen zijn (zie dier-statuut) 

runderen 

6. Behoren tot een beslag dat niet aan beperkende 

maatregelen onderworpen is (zie beslag-statuut) 

alle soorten 

7. Indien afkomstig uit het buitenland: vergezeld gaan van 

een geldig gezondheidscertificaat 

alle soorten 

 

6.2. Bijkomende voorwaarden die de organisatie zelf oplegt voor deelname aan 

verzamelingen 

 

Naast de algemene wettelijke voorwaarden in punt 6.1, en de wettelijke voorwaarden per diersoort in 

punten 7 tot en met 10, mag de organisator eender welke bijkomende (sanitaire) voorwaarde 

opleggen aan de dieren die zij laat deelnemen aan de verzameling. 

 

Deze bijkomende voorwaarden: 

a) Mogen niet in tegenstrijd zijn met de wettelijke bepalingen maar kunnen deze wel verstrengen; 

b) Moeten duidelijk kenbaar gemaakt worden aan alle deelnemers en aan het publiek.  

 

De controles op de bijkomende voorwaarden worden georganiseerd door de organisator op die wijze 

dat zij garanties biedt aan alle deelnemers. 

Indien de bijkomende voorwaarden van sanitaire aard zijn (bijkomende dierengezondheids-

voorwaarden): 

a) Deelt zij deze mee in de aanvraag voor de toelating: zie punt 5.2.2.h); 

b) Laat zij deze controleren door de aangestelde dierenarts: zie punt 5.7.A.3. 
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7. RUNDEREN 

Voorwaarden voor deelname van runderen aan een niet-commerciële verzameling 

 

Algemene bepalingen = zie punt 6.1 

Bijkomende bepalingen = zie punt 6.2. 

Desgevallend houdt de organisator rekening met het bepaalde onder punt 5.3. 

 

7.1. Belgische runderen3 

 

7.1.1. Specifieke gezondheidsbepalingen voor runderen 

 

RUNDEREN 

Specifieke gezondheidsbepalingen 
LET OP: bijkomende bepalingen in toepassing van punt 5.3 zijn steeds mogelijk (na te vragen bij het FAVV) 

 

Dierenziekte (risico) Beslag statuut Dier statuut Opmerkingen 

Tuberculose T 3.1 ----  

Brucellose B 4.1 ----  

Leucose L 3.1 ----  

Blauwtong BT 4.1 ----  

BSE BSE 4.1 ----  

Mond en klauwzeer F 4.1 ----  

IBR 
I 3.1 of 
I 4.1 

---- 
Mogelijke derogatie voor specifieke 

rundveeprijskampen 
(na te vragen bij het FAVV) 

BVD BVD vrij 
‘IPI vrij door onderzoek’ 
‘IPI vrij door afstamming’ 

 

Andere dierenziekten: 

De organisator mag eender welke bijkomende sanitaire voorwaarde opleggen aan de 
runderen die zij laat deelnemen aan de verzameling, zowel voor gereglementeerde 
dierenziekten (voor zover niet in strijd met de regelgeving) als voor niet-gereglementeerde 
dierenziekten (of gereglementeerd maar vrijwillig te volgen programma). 

Voorbeeld:  
vrij van of gevaccineerd4 tegen een of andere (niet) (gereglementeerde) dierenziekte. 

 

Aantonen van het statuut per gereglementeerde dierenziekte: 

Aangezien het paspoort van een rund niet in detail de statuten voor elke gereglementeerde ziekte 

vermeldt, dient de deelnemer voor elk deelnemend rund, naast het paspoort een recent5 uittreksel uit 

SANITEL voor te leggen. De in het bovenstaande kader vermelde informatie met betrekking tot de 

statuten zijn terug te vinden in SANITEL op de pagina ‘risico’ bij ‘beheer dier’ of bij ‘opzoeken dier’. De 

veehouder kan dergelijke pagina per rund(nummer) zelf printen of een uittreksel vragen aan de 

erkende vereniging (ARSIA of DGZ). 

De veehouder moet aantonen dat het om een recente5 uitprint gaat. 

 

7.1.2. Individuele identificatie 

Elk deelnemend rund is drager van 2 erkende identificatiemiddelen met hetzelfde nummer erop 

vermeld. 

 

 

 

                                                      
3 Dit zijn runderen die ingeschreven zijn in SANITEL en deel uitmaken van een Belgisch beslag 
4 Een organisator kan een vaccinatieplicht tegen een dierenziekte enkel maar verplichten indien er geen algemeen 
vaccinatieverbod bestaat voor de betreffende dierenziekte 
5 De organisator bepaalt hoe recent een document moet zijn 
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7.1.3. Individueel identificatiedocument 

Bij deelname aan een niet-commerciële verzameling moet het identificatiedocument per rund in zijn 

geheel voorgelegd worden en aanwezig zijn gedurende de verzameling.  

Het paspoort (onderdeel van het identificatiedocument) moet niet gevalideerd worden, noch gedateerd 

of ondertekend zijn. 

 

Het hebben van een geldig identificatiedocument volstaat niet om aan te tonen dat een rund 

beantwoordt aan alle eisen inzake dierengezondheid – zie punt 7.1.1. 

 

Indien occasioneel een rund op de verzameling verhandeld wordt, moet de overlater het paspoort 

valideren. 

 

7.1.4. Verplaatsingsdocument voor runderen  

Er is geen wettelijk systeem van verplaatsingsdocument bij runderen. 

Bij het verplaatsen van runderen naar de verzameling is enkel het individueel identificatiedocument 

verplicht (zie punt 7.1.3). 

 

7.1.5. Handelsverkeer vanaf de verzameling 

Het handelsverkeer vanaf een toegelaten verzameling is niet mogelijk. 

Buitenlandse dieren die met een gezondheidscertificaat deelnemen, kunnen wel terug naar het land 

van herkomst (zie punt 7.2.2). 

 

7.2. Buitenlandse deelnemende runderen6  

 

7.2.1. Voorwaarden 

Wanneer buitenlandse runderen deelnemen aan een niet-commerciële verzameling in België:  

a) Moeten zij een individueel identificatiedocument (paspoort) bijhebben overeenkomstig het 

model van het land van herkomst;  

b) Moeten zij vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat; 

c) Moet de houder desgevallend bewijzen voorleggen aan de organisator en aan de 

toezichthoudende dierenarts betreffende: 

1. Het (equivalent) statuut voor dierenziekten met een nationale regelgeving (vb. BVD); 

2. De bijkomende (sanitaire) voorwaarden die de organisator oplegt (zie punt 6.2). 

 

7.2.2. Terugkeer 

Wanneer buitenlandse runderen mogen terugkeren naar het bedrijf in het land van herkomst, wordt 

een nieuw gezondheidscertificaat opgesteld vanaf de verzameling naar het buitenlands bedrijf van 

bestemming en waaraan een kopie van het initieel gezondheidscertificaat wordt gehecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Dit zijn runderen die niet ingeschreven zijn in SANITEL, geen deel uitmaken van een Belgisch beslag en begeleid zijn 
van een buitenlands identificatiedocument. 
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8. VARKENS 

Voorwaarden voor varkens voor deelname aan een niet-commerciële verzameling 

 

Het niet-commercieel verzamelen van varkens gebeurt onder de wettelijke voorwaarden zoals 

samengevat in deze omzendbrief op basis van: 

 

A. Het koninklijk besluit van 10 juni 2014;  

B. De ministeriele besluiten houdende tijdelijke of dringende maatregelen bij varkens zoals vermeld 

onder punt 3.1. 

 

Algemene bepalingen = zie punt 6.1 

Bijkomende bepalingen = zie punt 6.2 

Desgevallend houdt de organisator rekening met het bepaalde onder punt 5.3. 

 

8.1. Belgische varkens7 

 

8.1.1. Specifieke gezondheidsbepalingen voor varkens 

 

VARKENS 

Specifieke gezondheidsbepalingen 
LET OP: bijkomende bepalingen in toepassing van punt 5.3 zijn steeds mogelijk (na te vragen bij het FAVV) 

 

Dierenziekte (risico) Beslag statuut Dier statuut Opmerkingen 

Aujeszky A 4.1 ----  

Klassieke varkenspest CSF 4.1 ----  

Mond en klauwzeer F 4.1 ----  

Andere dierenziekten: 

De organisator mag eender welke bijkomende sanitaire voorwaarde opleggen aan de varkens 
die zij laat deelnemen aan de verzameling, zowel voor gereglementeerde dierenziekten (voor 
zover niet in strijd met de regelgeving) als voor niet-gereglementeerde dierenziekten (of 
gereglementeerd maar vrijwillig te volgen programma). 

Voorbeeld:  
vrij van of gevaccineerd8 tegen een of andere (niet) (gereglementeerde) dierenziekte. 

 

Aantonen van het statuut per gereglementeerde dierenziekte: 

De deelnemer dient een recent9 uittreksel uit SANITEL voor te leggen. De in de bovenstaande tabel 

vermelde informatie met betrekking tot de statuten staan op de pagina ‘risico’ bij ‘beheer beslag’. De 

veehouder kan dergelijke pagina zelf printen of een uittreksel vragen aan de erkende vereniging 

(ARSIA of DGZ). 

De veehouder moet aantonen dat het om een recente9 uitprint gaat. 

 

8.1.2. Identificatie van elk varken 

Elk varken is correct geïdentificeerd met een officieel beslagoormerk van het bedrijf van herkomst. 

 

8.1.3. Individueel identificatiedocument 

Er is geen wettelijk systeem van individueel identificatiedocument bij varkens. 

Bij het verplaatsen van varkens is een verplaatsingsdocument verplicht (zie punt 8.1.4). 

 

                                                      
7 Dit zijn varkens die drager zijn van een Belgisch erkend oormerk en deel uitmaken van een Belgisch beslag 
8 Een organisator kan een vaccinatieplicht tegen een dierenziekte enkel maar verplichten indien er geen algemeen 
vaccinatieverbod bestaat voor de betreffende dierenziekte 
9 De organisator bepaalt hoe recent een document moet zijn 
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8.1.4. Verplaatsingsdocument voor varkens  

Bij het vervoer van de varkens vanuit hun beslag naar de verzameling, dient een 

verplaatsingsdocument opgemaakt te worden. 

De organisator van de verzameling bewaart zijn kopieën van al de verplaatsingsdocumenten. 

 

Indien de varkens terugkeren van de verzameling naar hetzelfde bedrijf van herkomst, volstaat 

hetzelfde verplaatsingsdocument, waarop door de organisatie het woord RETOUR wordt aangebracht. 

 

Indien occasioneel een varken op de verzameling verhandeld wordt, moet: 

A. De overlater het dier schrappen op zijn verplaatsingsdocument ‘retour’; 

B. De vervoerder (overnemer) een nieuw verplaatsingsdocument opmaken en bijhebben voor dit 

dier vanaf de verzameling naar zijn veehouderij. 

 

8.1.5. Handelsverkeer vanaf de verzameling 

Het handelsverkeer vanaf een toegelaten verzameling is niet mogelijk. 

Buitenlandse dieren die met een gezondheidscertificaat deelnemen, kunnen wel terug naar het land 

van herkomst (zie punt 8.2.2). 

 

8.2. Buitenlandse deelnemende varkens  

 

8.2.1. Voorwaarden 

Wanneer buitenlandse varkens deelnemen aan een niet-commerciële verzameling: 

a) Moeten zij vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat; 

b) Moet de houder desgevallend bewijzen voorleggen aan de organisator en aan de 

toezichthoudende dierenarts betreffende: 

1. Het (equivalent) statuut voor dierenziekten met een nationale regelgeving (vb. 

Aujeszky); 

2. De bijkomende (sanitaire) voorwaarden die de organisator oplegt (zie punt 6.2). 

 

8.2.2. Terugkeer 

Wanneer buitenlandse varkens mogen terugkeren naar het bedrijf in het land van herkomst, wordt een 

nieuw gezondheidscertificaat opgesteld vanaf de verzameling naar het buitenlands bedrijf van 

bestemming en waaraan een kopie van het initieel gezondheidscertificaat wordt gehecht. 

 

8.3. Specifieke bepalingen voor fokvarkens (MB 22/10/1997)  

Specifieke voorwaarden voor fokvarkens voor deelname aan niet-commerciële verzamelingen: 

A. Enkel fokvarkens ouder dan vier en niet ouder dan dertig maanden mogen deelnemen; 

B. De fokvarkens moeten vergezeld zijn van een getuigschrift afgeleverd door de 

bedrijfsdierenarts. Uit dit getuigschrift moet blijken dat de varkens: 

1. Op het bedrijf een klinisch onderzoek werd uitgevoerd binnen de 24 uren vóór vertrek 

van de varkens en dat er geen tekenen van een besmettelijke ziekte aanwezig zijn op 

het bedrijf; 

2. Desgevallend beantwoorden aan bijkomende voorwaarden die door het FAVV 

bepaald zijn en schriftelijk aan de organisator van de verzameling van fokvarkens 

werden medegedeeld; 

C. Bij terugkeer in het bedrijf van herkomst of na aankomst op een ander bedrijf waar de dieren 

na de verzameling zullen worden gehouden, moeten de dieren worden afgezonderd 

gedurende ten minste vier weken in een door het FAVV goedgekeurde isolatiestal vooraleer 

zij met de andere dieren van het bedrijf mogen in contact komen. 
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8.4. Specifieke bepalingen voor een tentoonstelling van varkens (MB 22/10/1997) 

Specifieke voorwaarden voor varkens voor deelname aan niet-commerciële verzamelingen van het 

type tentoonstelling: 

a) Enkel de bepalingen van punten B en C uit punt 8.3 gelden; 

b) De varkens worden na de tentoonstelling voor afslachting naar een slachthuis afgevoerd 

onder dekking van een vervoerbewijs afgeleverd door de aangestelde dierenarts.  

 

 

9. SCHAPEN en GEITEN 

Voorwaarden voor schapen en geiten voor deelname aan een niet-commerciële 

verzameling 

 

Algemene bepalingen = zie punt 6.1 

Bijkomende bepalingen = zie punt 6.2. 

Desgevallend houdt de organisator rekening met het bepaalde onder punt 5.3. 

 

9.1. BELGISCHE schapen en geiten 

 

9.1.1. Specifieke gezondheidsbepalingen voor schapen en geiten 

 

SCHAPEN EN GEITEN 

Specifieke gezondheidsbepalingen 
LET OP: bijkomende bepalingen in toepassing van punt 5.3 zijn steeds mogelijk (na te vragen bij het FAVV) 

 

Dierenziekte (risico) Beslag statuut Dier statuut Opmerkingen 

Blauwtong BT 4.1 ----  

Mond en klauwzeer F 4.1 ----  

Visna Maedi (Zwoegerziekte)   
Dit betreft een vrijwillige bestrijding. 

De organisator bepaalt de voorwaarden 

Andere dierenziekten: 

De organisator mag eender welke bijkomende sanitaire voorwaarde opleggen aan schapen en 
geiten die zij laat deelnemen aan de verzameling, zowel voor gereglementeerde dierenziekten 
(voor zover niet in strijd met de regelgeving) als voor niet-gereglementeerde dierenziekten (of 
gereglementeerd maar vrijwillig te volgen programma). 

Voorbeeld:  
vrij van of gevaccineerd10 tegen een of andere (niet) (gereglementeerde) dierenziekte. 

 

Aantonen van het statuut per gereglementeerde dierenziekte: 

De deelnemer dient een recent11 uittreksel uit SANITEL voor te leggen. De in de bovenstaande tabel 

vermelde informatie met betrekking tot de statuten staan op de pagina ‘risico’ bij ‘beheer beslag’. De 

veehouder kan dergelijke pagina zelf printen of een uittreksel vragen aan de erkende vereniging 

(ARSIA of DGZ). 

De veehouder moet aantonen dat het om een recente11 uitprint gaat. 

 

Met betrekking tot Scrapie 

Bijkomende informatie met betrekking tot Scrapie kan u vinden in de omzendbrief 

PCCB/S2/BHOE/1318280 van 05/10/2015:  

Zie website FAVV >> professionelen >> dierlijke productie >> dieren >> omzendbrieven  

 

 

                                                      
10 Een organisator kan een vaccinatieplicht tegen een dierenziekte enkel maar verplichten indien er geen algemeen 
vaccinatieverbod bestaat voor de betreffende dierenziekte 
11 De organisator bepaalt hoe recent een document moet zijn 
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9.1.2. Individuele identificatie 

Elk deelnemend schaap of geit is drager van 2 erkende identificatiemiddelen met hetzelfde nummer 

erop vermeld. 

Indien een van de identificatiemiddelen een injecteerbare transponder is, moet er minstens één 

zichtbaar erkend identificatiemiddel aanwezig zijn. 

 

9.1.3. Individueel identificatiedocument 

Er is geen wettelijk systeem van individueel identificatiedocument bij schapen en geiten. 

Bij het verplaatsen van schapen en geiten is een verplaatsingsdocument verplicht (zie punt 9.1.4). 

 

9.1.4. Verplaatsingsdocument voor schapen en geiten 

Bij het vervoer van schapen of geiten vanuit hun beslag naar de verzameling, dient een 

verplaatsingsdocument opgemaakt te worden. 

De organisator van de verzameling bewaart zijn kopieën van al de verplaatsingsdocumenten. 

 

Indien de schapen en geiten terugkeren van de verzameling naar hetzelfde bedrijf van herkomst, 

volstaat hetzelfde verplaatsingsdocument, waarop door de organisatie het woord RETOUR wordt 

aangebracht. 

 

Indien occasioneel een schaap of geit op de verzameling verhandeld wordt, moet: 

A. De overlater het dier schrappen op zijn verplaatsingsdocument ‘retour’; 

B. De vervoerder (overnemer) een nieuw verplaatsingsdocument opmaken en bijhebben voor dit 

dier vanaf de verzameling naar zijn veehouderij. 

 

9.1.5. Handelsverkeer vanaf de verzameling 

Het handelsverkeer vanaf een toegelaten verzameling is niet mogelijk. 

Buitenlandse dieren die met een gezondheidscertificaat deelnemen, kunnen wel terug naar het land 

van herkomst (zie punt 9.2.2). 

 

9.2. Buitenlandse deelnemende schapen en geiten  

 

9.2.1. Voorwaarden 

Wanneer buitenlandse schapen en geiten deelnemen aan een niet-commerciële verzamelingen: 

A. Moeten zij vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat; 

B. Moet de houder desgevallend bewijzen voorleggen aan de organisator en aan de 

toezichthoudende dierenarts betreffende: 

1. Het (equivalent) statuut voor dierenziekten met een nationale regelgeving; 

2. De bijkomende (sanitaire) voorwaarden die de organisator oplegt (zie punt 6.2). 

 

9.2.2. Terugkeer 

Wanneer buitenlandse schapen en geiten mogen terugkeren naar het bedrijf in het land van herkomst, 

wordt een nieuw gezondheidscertificaat opgemaakt vanaf de verzameling naar het buitenlands bedrijf 

van bestemming en waaraan een kopie van het initieel gezondheidscertificaat wordt gehecht. 
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10. KONIJNEN 

Voorwaarden voor konijnen voor deelname aan een niet-commerciële verzameling 

 

Met konijnen gehouden als landbouwhuisdier wordt bedoeld: de konijnen die gehouden worden met 

het oog op hun afzet in de voedselketen. 

Voor hobbykonijnen zijn er geen regels met betrekking tot enige vorm van verzamelen. 

 

De algemene voorwaarden voor het niet-commercieel verzamelen van konijnen zijn deze van punt 5. 

Er zijn geen wettelijke (sanitaire) voorwaarden met betrekking op de dieren zelf. 

Desgevallend houdt de organisator rekening met het bepaalde onder punt 5.3. 

Indien de organisator zelf bijkomende voorwaarden oplegt aan de dieren, houdt hij rekening met het 

bepaalde onder punt 6.2. 

 

 

11. TRANSPORT 

Voorwaarden voor transport van dieren naar en vanaf een niet-commerciële 

verzameling. 

 

11.1. Algemeen 

 

Wanneer een houder zijn eigen dieren vervoert naar een niet-commerciële verzameling en ermee 

terugkeert naar huis, wordt dit vervoer aanzien als beperkt commercieel vervoer, zonder beperking in 

afstand. 

Wanneer het vervoer wordt uitbesteed aan een professioneel vervoerder, dan: 

a) Voert die professionele vervoerder een commercieel transport uit; 

b) Bezit de vervoerder een toelating van het FAVV en houdt hij een register bij over het vervoer; 

c) Bezit de vervoerder in het kader van het dierenwelzijn: 

i. Een toelating van het gewest; 

ii. Een getuigschrift van vakbekwaamheid. 

 

11.2. Transport van runderen 

 

Algemeen: zie punt 11.1. 

Specifiek voor runderen: zie punt 7.1.3. 

Bij het transport van runderen naar een niet-commerciële verzameling zijn de (niet-gevalideerde) 

identificatiedocumenten aanwezig tijdens het vervoer. 

 

11.3. Transport van varkens 

 

Algemeen: zie punt 11.1. 

Specifiek voor varkens: zie punt 8.1.4. 

Bij het transport van varkens naar een niet-commerciële verzameling is een verplaatsingsdocument 

aanwezig dat als bestemming de verzameling vermeldt. 

 

11.4. Transport van schapen en geiten 

 

Algemeen: zie punt 11.1. 

Specifiek voor schapen en geiten: zie punt 9.1.4. 

Bij het transport van schapen en geiten naar een niet-commerciële verzameling is een 

verplaatsingsdocument aanwezig dat als bestemming de verzameling vermeldt. 
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11.5. Transport van konijnen 

 

Zie punt 11.1., met uitzondering van punt c), ii). 

 

 

12. Bijlagen 

 

 

Bijlage I: KB 10 juni 2014 – BIJLAGE II 

 

13. Overzicht van de revisies van deze omzendbrief 

 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1.0 Datum van publicatie Originele versie 

  

 

 

 


