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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Levende dieren 
Broedeieren 
Sperma 
Eicellen 
Embryo’s 
Voedingsmiddelen van 
dierlijke oorsprong 
Diervoeders van dierlijke 
oorsprong 
Dierlijke bijproducten en 
afgeleide producten 

 Alle landen waarvoor de 
sanitaire eisen vereisen 
dat de dierziektestatus 
van één of meerdere 
landen / zones 
gecontroleerd wordt voor 
één of meerdere 
dierziekten 

 
 
 
II. ALGEMEEN 
 
Voor het ondertekenen van exportcertificaten kan het nodig zijn om bijkomende 
informatie op te zoeken in verband met dierziekten. Het kan gaan om de volgende 
informatie:  

- de dierziektestatus van een land / zone van waaruit de zendingen verstuurd 
worden, 

- de dierziektestatus van het / de land(en) / zone(s) waarvan de dieren, de 
producten of de gebruikte grondstoffen afkomstig zijn. 

Daarvoor kan gebruikt gemaakt worden van verschillende websites. 
 
De dierziektestatus van België kan in de meeste gevallen gecontroleerd worden op de 
website van het FAVV. 
In bepaalde gevallen (wanneer er bijvoorbeeld geen specifieke webpagina voor een 
bepaalde ziekte bestaat op de website van het FAVV) kan gebruik worden gemaakt 
van de website van de World Organization for Animal Health (WOAH) of van het 
ADIS-systeem van de Europese Commissie. 
Indien van toepassing is dit verduidelijkt in de instructiebundel van de betreffende 
LAND – PRODUCT combinatie. 
 
De dierziektestatus van andere EU-lidstaten (LS) en enkele derde landen die 
deelnemen aan het ADIS-systeem (zie ADIS-rapporten voor een gedetailleerde lijst) 
kan worden gecontroleerd op de website van de WOAH of het ADIS-systeem van de 
Europese Commissie. 
 
De dierziektestatus van andere derde landen (die lid zijn van de WOAH) kan worden 
gecontroleerd op de WOAH -website. 
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III. WEBSITE VAN HET FAVV 
 
De dierziektestatus van België, voor de ziekten die in België aangifteplichtig zijn, is 
gedetailleerd op de FAVV-website. 
 
De ziekten zijn er opgenomen in tabellen, per gevoelige diersoort. 
De volgende informatie is weergegeven: 

- vermelding betreffende de aanwezigheid of afwezigheid van de ziekte (of het 
feit dat de ziekte nooit werd vastgesteld op Belgisch grondgebied), 

- datum (jaar) van de laatste uitbraak indien de ziekte al werd vastgesteld in het 
verleden, 

- eventuele EU of WOAH officiële status (wanneer een dergelijke status bestaat) 
van België voor de ziekte. 

 
Voor de ziekten onderstreept in het blauw kan bijkomende informatie (zoals 
bijvoorbeeld de van toepassing zijnde regelgeving, een overzicht van de laatste 
uitbraken) worden geraadpleegd door te klikken op de naam van de ziekte. 
 
 
 
IV. ADIS-SYSTEEM VAN DE EUROPESE COMMISSIE 
 
Het ADIS-systeem verzamelt de uitbraken van volgens de EU-regelgeving 
meldingsplechtige ziekten * die voorgekomen zijn in de EU-lidstaten en enkele andere 
landen. Deze informatie is samengesteld op basis van de meldingen die de genoemde 
landen doen aan de Europese Commissie. 
* Ziekten opgelijst in bijlage I van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2002. 
 
De meldingen staan gedetailleerd vermeld op de website van de Europese Commissie. 

- Een overzicht van de meldingen van het lopende jaar is toegankelijk via de link 
“Overview report from lopende jaar (updated frequently)” in het vakje Related 
Links rechts bovenaan van de pagina. 

- Een overzicht van de meldingen van de voorgaande jaren is toegankelijk via de 
links onderaan de pagina, onder Overviews of animal disease from previous 
years. 

 
Deze meldingen worden weergegeven in de vorm van een rapport met de volgende 
informatie: 

- tabellen per ziekte waarvoor er minstens een melding uitgevoerd werd, die het 
betrokken land en de datum van de laatste uitbraak weergeeft, 

- tabellen per land dat minstens een melding heeft uitgevoerd, die de betrokken 
ziekte en de datum van de laatste uitbraak weergeeft. 

 
 
 

https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
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V. WEBSITE VAN DE WOAH 
 
Het WAHIS-systeem van de WOAH verzamelt de informatie betreffende de 
dierziektestatus van landen die lid zijn van de WOAH, voor ziekten opgelijst door de 
WOAH. 
Deze informatie wordt verzameld op basis van: 

- de semestriële rapportage door de landen die lid zijn, die informatie bevat over 
de algemene dierziektestatus van het betreffende land voor de 6 maanden 
voorgaand aan de rapportage; 

- de meldingen van uitbraken/gevallen (zoösanitaire gebeurtenissen genoemd) 
die door de genoemde landen aan de WOAH worden gedaan. 

 
In functie van de sanitaire eis die moet worden gecontroleerd om naar een derde land 
te exporteren kan het noodzakelijk zijn om de semestriële rapporten en/of de 
meldingen van zoösanitaire gebeurtenissen te controleren. Verduidelijking wordt 
gegeven in de instructiebundel van de betreffende LAND – PRODUCT combinatie. 
 
 
Semestriële rapporten 
 
De semestriële rapporten kunnen worden geraadpleegd op de website van de WOAH. 
De WOAH geeft er een lijst van in de vorm van een tabel:  
 

 
Het (de) rapport(en) ingediend door een bepaald land kan (kunnen) als volgt worden 
geraadpleegd: 

- een filter toepassen in de kolom COUNTRY/TERRITORY om het gewenste land 
te selecteren (eerst op Select all klikken bovenaan het drop-down menu om alle 
landen uit te vinken en nadien op het gewenste land klikken); 

- controleren dat in de kolom REPORT PERIOD, Select all wel degelijk 
aangevinkt is in het drop-down menu; 

- een filter toepassen in de kolom REPORT YEAR om de gewenste periode te 
selecteren. 

 
De lijst die verschijnt bevat de verschillende rapportages die door het geselecteerde 
land zijn gedaan. 

- De afwezigheid van een rapport voor een bepaald jaar betekent dat de 
rapportagetermijn nog niet bereikt is (lopend jaar), dat het betreffende land niet 
aan zijn rapportageverplichtingen heeft voldaan (jaren voorgaand aan het 
lopende jaar) of dat het rapport nog niet is verwerkt / gevalideerd / gepubliceerd 
door de WOAH. 

https://wahis.oie.int/#/report-smr
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Het kan dan nodig zijn om het gedeelte van de WOAH-website over 
zoösanitaire gebeurtenissen (zie hieronder) te raadplegen om een oordeel te 
kunnen vellen over de dierziektestatus van een land voor een ziekte. 

- De verschillende rapporten kunnen in detail worden bekeken door te klikken op 
het oog aanwezig in elke lijn aan de rechterkant van deze lijn. 

 
Op basis van de semestriële rapporten kan er besloten worden dat een ziekte in een 
land niet voorkomt tijdens de beoordeelde rapportageperiode indien het in het rapport 
onder “never reported” of “absent” opgenomen is. 
 
 
Zoösanitaire gebeurtenissen 
 
De gevallen/uitbraken van een ziekte die door de landen, die lid zijn van de WOAH, 
gemeld worden kunnen worden geraadpleegd op de website van de WOAH. 
De WOAH geeft er een lijst van in de vorm van een tabel:  
 

 
 
De gevallen/uitbraken die door een specifiek land aan de WOAH voor een specifieke 
ziekte gemeld werden, kunnen als volgt worden geraadpleegd: 

- klikken op het oranje vierkantje naast “Events management” links 
bovenaan, om toegang te krijgen tot het toepassen van filters; 

- een filter toepassen voor COUNTRY om het (de) gewenste land(en) te 
selecteren (op COUNTRY klikken en dan op het gewenste land klikken in 
de drop down menu; indien men een ander land wil toevoegen, opnieuw 
op COUNTRY klikken en op het extra gewenste land klikken, enz.); 

- een filter toepassen voor DISEASE om de gewenste ziekte(n) te selecteren (op 
DISEASE klikken en dan op de gewenste ziekte klikken in het drop down 
menu; indien men een andere ziekte wil toevoegen, opnieuw op DISEASE 
klikken en op de extra gewenste ziekte klikken, enz.); 

- een filter toepassen voor REPORT DATE om de gewenste periode te 
selecteren (eerst klikken op de 1ste dag van de periode waarvoor een controle 
moet worden uitgevoerd, en nadien een tweede keer klikken op de laatste dag 
van deze periode, en dan op APPLY klikken). 

Indien een van de filters foutief werd ingediend, dan kan die worden verwijderd 
door op het kruisje te klikken van de foutieve filter, juist onder “Events 
management”. 
 
De lijst die verschijnt bevat de verschillende meldingen uitgevoerd door het 
geselecteerde land (initiële meldingen en opvolgmeldingen). 

- Indien er geen lijst verschijnt, dan bevestigt dit de afwezigheid van een 
geval/uitbraak tijdens de beoordeelde periode. 

https://wahis.woah.org/#/event-management
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- Indien er wel een lijst verschijnt, dan bevestigt dit de aanwezigheid van 
een geval/uitbraak tijdens de beoordeelde periode. Er kan bovenaan op de 
kolomhoofding ‘Report date’ in de lijst worden geklikt om de rapporten 
chronologisch te rangschikken.  

o Details betreffende een specifieke melding (weergave op kaart, exacte 
locatie van het geval / de uitbraak, type dieren die besmet zijn, 
toegepaste maatregelen, enz.) kunnen worden geraadpleegd door te 
klikken op de drie puntjes en dan op het oog uiterst rechts in de lijn van 
deze specifieke melding. 

o Details betreffende het hele evenement, waarvan de specifieke 
melding deel uitmaakt, kunnen worden geraapleegd door te klikken 
op het vakje met pijltje uiterst rechts in de lijn van een specifieke 
melding. 

 
 
Andere nuttige informatie 
 
De website van de WOAH bevat nog andere nuttige info, onder andere: 

- de officiële dierziektestatus van de landen die lid zijn van de WOAH voor ziekten 
waarvoor een WOAH officiële status bestaat (paardenpest, BSE, klassieke 
varkenspest, besmettelijke boviene pleuropneumonie, mond-en-klauwzeer, 
pest bij kleine herkauwers en runderpest); 

- de zelfverklaringen van vrijheid voor een bepaalde ziekte, die ingediend worden 
door een land lid bij de WOAH, en die door de WOAH gevalideerd en 
gepubliceerd worden; 

- algemene gegevens over dierziekten (zoals 1. hoe ze geklasseerd zijn voor de 
WOAH – WOAH-opgelijste ziekten, niet WOAH-opgelijste ziekten die het wild 
aantasten, opkomende ziekten, ziekten met een WOAH officiële status, 2. links 
naar de relevante hoofdstukken in de verschillende WOAH Codes, 3. welke 
ziekten tot de voormalige A- en B-lijsten behoorden, enz.). 

https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/
https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases/

