
Erkenningsvoorwaarden voor instellingen, instituten en centra 
 
Bijlage II.11.7 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 105 - Erkende instelling 
Activiteitcode:  AC 28 - Houden 
Productcode:  PR 228 - Bijzondere diersoorten 
 
 
Bijkomende informatie te verstrekken bij de aanvraag  
 
Om een erkenning te bekomen en te behouden, moet een instelling, instituut of centrum (hierna 
‘instelling’) beantwoorden aan de volgende voorwaarden : 

a) voldoen aan de doelstellingen zoals bepaald in punt 1; 
b) beschikken over een infrastructuur en een uitrusting die beantwoorden aan de vereisten zoals 

bepaald in punt 2; 
c) voldoen aan de sanitaire exploitatievoorwaarden in overeenstemming met 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; 
e) jaarlijks minstens 1 keer gecontroleerd worden door een officiële dierenarts op de naleving 

van de erkenningsvoorwaarden. 
 
 

1. Doelstellingen 

Een erkende instelling houdt of fokt, al dan niet voor commerciële doeleinden, één of meerdere 
‘bijzondere diersoorten’, zoals gedefinieerd in het KB van 18 december 2015 tot vaststelling van de 
veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde levende dieren 
en tot vaststelling van de voorschriften voor de erkenning van instellingen, instituten en centra. 
 
Een instelling voldoet aan een of meer van volgende doelstellingen: 

a) tentoonstelling van dieren en educatie van het publiek, 
b) instandhouding van diersoorten, 
c) fundamenteel of toegepast wetenschappelijk onderzoek of het fokken van dieren ten behoeve 

van dit onderzoek. 
 
 

2. Infrastructuurvoorwaarden 
 

2.1. De instelling is duidelijk afgebakend en van de omgeving gescheiden of de dieren zitten 
opgesloten of zijn zo gehuisvest dat er geen enkel risico is voor landbouwbedrijven waarvan de 
gezondheidsstatus in het gedrang zou kunnen komen. 

2.2. De instelling beschikt over de nodige voorzieningen om dieren te vangen, op te sluiten en te 
isoleren, alsmede over quarantainevoorzieningen voor dieren uit niet-erkende plaatsen van 
herkomst. 

2.3. Wanneer de instelling zelf post-mortemonderzoeken uitvoert, beschikt ze over één of meer 
daarvoor geschikte gebouwen. 

 
 
 



3. Sanitaire exploitatievoorwaarden 
 

3.1. De instelling is vrij van de aangifteplichtige ziekten. Teneinde een instelling ziektevrij te kunnen 
verklaren, dient het FAVV de met betrekking tot de dierengezondheidsstatus geregistreerde 
gegevens over ten minste de voorbije drie jaar en de resultaten van de klinische onderzoeken en 
de laboratoriumtests die zijn verricht bij de dieren in de instelling, te evalueren. In afwijking hiervan 
kunnen evenwel nieuwe instellingen worden erkend wanneer alle dieren die er verblijven, komen 
uit andere erkende instellingen. 

3.2. De instelling heeft een overeenkomst met een erkend laboratorium voor het verrichten van de 
post-mortemonderzoeken of laat de post-mortemonderzoeken zelf uitvoeren door een bevoegd 
persoon onder de verantwoordelijkheid van de dierenarts van de instelling. 

3.3. De instelling heeft de nodige afspraken gemaakt voor het wegwerken van de karkassen van 
gestorven dieren. 

3.4. De instelling kan, op grond van een contract, beroep doen op de diensten van een erkende 
dierenarts die: 

a) voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in artikel 5 en artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen; 

b) er op toeziet dat adequate maatregelen inzake toezicht en controle op ziekten worden 
toegepast in de instelling. Deze maatregelen omvatten:  

i. een jaarprogramma inzake ziektebewaking, in het kader waarvan de dieren 
onder meer op adequate wijze worden gecontroleerd op zoönosen,  

ii. klinisch onderzoek, laboratoriumtests en post-mortemonderzoeken bij dieren 
waarvan vermoed wordt dat ze met een overdraagbare ziekte zijn besmet,  

iii. indien nodig, vaccinatie van gevoelige dieren tegen besmettelijke ziekten,  
overeenkomstig de communautaire regelgeving; 

c) er op toeziet dat elk verdacht overlijden of de aanwezigheid van enig ander symptoom 
waaruit zou kunnen blijken dat dieren met één of meer van de aangifteplichtige 
ziekten zijn besmet, onverwijld bij het FAVV wordt gemeld; 

d) er op toeziet dat alle binnengebrachte dieren indien nodig worden geïsoleerd 
overeenkomstig de eventueel door het FAVV gegeven instructies; 

e) verantwoordelijk is voor de dagelijkse naleving van de veterinairrechtelijke 
voorschriften; 

f) verantwoordelijk is voor het regelmatig toezicht op de gezondheid zoals bepaald in 
artikel 15 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning 
van dierentuinen. 

3.5. De binnengebrachte dieren zijn afkomstig uit andere erkende instellingen. 
Dieren, met inbegrip van non-humane primaten (simiae en prosimiae), die niet afkomstig zijn uit 
een erkende instelling, toch worden binnengebracht in een erkende instelling, op voorwaarde dat 
de dieren onder officiële controle en volgens de instructies van het FAVV in quarantaine worden 
geplaatst voordat zij aan het bestaande dierenbestand worden toegevoegd. Hiervoor beschikt de 
instelling over erkende procedures. 
Met betrekking tot apen (simiae en prosimiae) moeten de in de Internationale 
Dierengezondheidscode van het OIE (hoofdstuk 5.9) vastgestelde quarantainevoorschriften in 
acht worden genomen.  
Voor andere dieren die in quarantaine worden geplaatst, bedraagt de quarantaineperiode ten 
minste 30 dagen voor de aangifteplichtige ziekten.  

3.6. Dieren die in een erkende instelling worden gehouden, mogen die instelling slechts verlaten indien 
zij bestemd zijn voor een andere erkende instelling in België of in een andere lidstaat. Indien zij 
niet bestemd zijn voor een erkende instelling mogen zij de instelling van herkomst slechts verlaten 
met inachtneming van de voorschriften van het FAVV, teneinde elk risico voor mogelijke 
verspreiding van een ziekte te vermijden.  
 
 



4. Registers 

In de erkende instelling worden bijgewerkte gegevens geregistreerd met betrekking tot:  
a) het aantal en de identiteit (leeftijd, geslacht, soort en individuele identificatie voor zover dat 

mogelijk is) van alle dieren in de instelling, per soort; 
b) het aantal en de identiteit van de dieren die in de instelling worden binnengebracht of die de 

instelling verlaten, samen met informatie over herkomst en bestemming, het vervoer van en 
naar de instelling en de gezondheidsstatus van de dieren; 

c) de resultaten van bloedtests of van andere diagnostische procedures; 
d) ziektegevallen en, in voorkomend geval, de toegepaste behandeling; 
e) de resultaten van de post-mortemonderzoeken die zijn verricht bij dieren die in de instelling 

zijn gestorven, met inbegrip van doodgeboren dieren; 
f) tijdens de isolatie- of quarantaineperiode gedane observaties. 

De registers worden minstens 10 jaar bijgehouden. 
 
 

5. Wetgeving 

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor 
het handelsverkeer en de invoer van bepaalde levende dieren en tot vaststelling van de voorschriften 
voor de erkenning van instellingen, instituten en centra. 
 


