
Bijlage 3. Wetgeving betreffende de bewaking en de preventie van ziekten in 
samenhang met de bedrijfsbezoeken 
 
Varkens (Koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van 
epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten). 

Iedere varkenshouder moet een overeenkomst hebben met een bedrijfsdierenarts (= 
dierenarts voor epidemiologische bewaking). De bedrijfsdierenarts moet 3 maal per jaar 
een bedrijfsbezoek afleggen. Tijdens dat bezoek moet hij de dieren van het beslag 
klinisch onderzoeken en een bezoekrapport opmaken. Hij controleert de beslaginventaris, 
gaat na of de dieren correct geïdentificeerd zijn en controleert of de sanitaire 
verplichtingen worden nageleefd. Als hij tekens vaststelt van ziekten die aangifteplichtig 
kunnen zijn moet hij de PCE in  kennis stellen en de vereiste monsters nemen. 
De houder die bij meerdere varkens van zijn bedrijf ziektetekens of sterfte vaststelt moet 
daarvan onmiddellijk de bedrijfsdierenarts in kennis stellen. Die moet de dieren binnen 24 
uur onderzoeken. Waar nodig (verdenking van tekens van aangifteplichtige ziekten) 
verwittigt hij de inspecteur-dierenarts en neemt hij de vereiste monsters. 

 
Runderen (Koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende bijzondere maatregelen van 
epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten). 

Iedere rundveehouder moet een overeenkomst hebben met een bedrijfsdierenarts. De 
houder moet de bedrijfsdierenarts binnen 48 uur na elk aankoop van runderen (in een 
afzonderingslokaal geplaatst) verwittigen opdat hij binnen 3 dagen na de oproep een 
controlebezoek aflegt en de vereiste monsters neemt. Het(de) nieuwe rund(eren) 
mag(mogen) alleen in het beslag worden opgenomen als alle analyseresultaten negatief 
zijn.  
Als de houder bij één of meer runderen van zijn bedrijf een abnormale speekselvloei of 
tekens van een besmettelijke ziekte vaststelt moet hij onmiddellijk de bedrijfsdierenarts 
ontbieden. Die moet de dieren binnen 24 uur onderzoeken. Waar nodig (verdenking van 
tekens van aangifteplichtige ziekten) stelt hij de PCE in kennis en neemt hij de vereiste 
monsters. 
Als de bedrijfsdierenarts een abnormale speekselvloed of abnormale tekens vaststelt die 
een aangifteplichtige ziekte doen verdenken moet hij onmiddellijk de inspecteur-dierenarts 
contacteren en de vereiste monsters nemen. 
 

Pluimvee (Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor 
de gezondheidskwalificatie van pluimvee). 

Elke houder van een pluimveebedrijf met meer dan 200 dieren moet : 
- voldoen aan de in het koninklijk besluit beschreven voorwaarden voor inrichting en 

werking,   
- een gezondheidskwalificatie aanvragen bij het FAVV,  
- een bedrijfsregister bijhouden waarin per toom of productieronde bepaalde gegevens 

zijn opgetekend, waaronder toegediende behandeling, aanwezigheid van ziekten, 
analyseresultaten van genomen monsters, controles op dieren of dierlijke producten, 
sterfte, enz., en 

- een bedrijfsdierenarts hebben. Dat is een erkend dierenarts met wie hij een 
schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten voor de bewaking van de gezondheid, de 
hygiëne en het opvolgen van de gezondheidskwalificatie van zijn bedrijf. 


