Sanitaire voorwaarden Agriflanders 2017
CRV-Event – Melkvee – donderdag 12 januari 2017
CRV-Event – Vleesvee – vrijdag 13 januari 2017
Aanvraag toelating “verzamelcentrum voor landbouwhuisdieren” bij FAVV
Niet-commerciële verzamelingen van landbouwhuisdieren hebben een toelatingscode 12.4.3
nodig volgens het KB van 10/06/2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het
verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren.
Agriflanders zorgt voor deze aanvraag tot toelating voor de organisatie van de tijdelijke
verzamelplaats tijdens de beurs aan de PCE OVL voor alle aanwezige 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 Universiteit Gent de nodige veeartsen voor:
• de permanentiedienst;
• 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 en over een vakbekwaamheidsattest beschikken
om commercieel transport uit te voeren. Voor vervoer van eigen dieren met eigen
vervoermiddelen is er binnen een straal van 50 km geen toelating 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. 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.
Vereiste documenten (paspoorten, attesten, etc. …)
Er wordt met verzocht om zowel het origineel als een kopie van de verschillende van
toepassing zijnde documenten die de dieren dienen te vergezellen mee te brengen naar het
CRV-Event. Deze dienen ter beschikking te zijn van de controle van de toeziende veeartsen.

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 en Brucellose 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.
• I3- runderen worden tot de verzameling toegelaten onder de volgende voorwaarden:
- De bedrijfsdierenarts dient een bloedstaal te nemen in de 60 dagen voor de
verzameling;
- De bloedstalen dienen binnen maximum 8 dagen volgend op de afname toe te
komen in één van de erkende laboratoria;
- Deze stalen dienen te worden bewaard in ideale omstandigheden zoals
vastgelegd door het erkende laboratorium dat de analyse uitvoert;
- Het erkende laboratorium voert op vraag van de bedrijfsdierenarts ofwel een
ELISA uit voor de detectie van antilichamen gericht tegen het gB ofwel een ELISA
voor de detectie van antilichamen gericht tegen het gE;
- Alleen runderen met een negatieve reactie op een ELISA voor de detectie van
antilichamen gericht tegen het gE of op een ELISA voor de detectie van
antilichamen gericht tegen het gB mogen deelnemen aan de verzameling.
• I4- runderen worden tot de verzameling toegelaten onder de volgende voorwaarden:
- De bedrijfsdierenarts dient een bloedstaal te nemen in de 60 dagen voor de
verzameling;
- De bloedstalen dienen binnen maximum 8 dagen volgend op de afname toe te
komen in één van de erkende laboratoria;
- Deze stalen dienen te worden bewaard in ideale omstandigheden zoals
vastgelegd door het erkende laboratorium dat de analyse uitvoert;
- Het erkende laboratorium voert een ELISA uit voor de detectie van antilichamen
gericht tegen het gB;
- Alleen runderen met een negatieve reactie op de test mogen deelnemen aan de
verzameling.

BVD
De dieren moeten negatief gereageerd hebben op een Elisa-test (mits ouder dan 6 maanden
oud) of een PCR-test (alle leeftijden) voor het onderzoek op eiwitten van het BVD-virus,
uitgevoerd op witte bloedcellen.
IBR begeleidende documenten rundvee, zie ook website DGZ
•
•
•
•

individueel I.B.R.-getuigschrift opgemaakt door bedrijfsdierenarts
(kopie 1 jaar bewaren)
kopie IBR-statuut
runderpaspoort
Een ‘Overzicht gezondheidsstatus rund’ dient het dier te vergezellen. Op dit
formulier staan alle uitgevoerde sanitaire onderzoeken en hun resultaat vermeld,
dus ook de negatieve uitslag van het BVD en IBR onderzoek. U moet dit formulier
aanvragen bij DGZ of via uw bedrijfsdierenarts.

De organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid af voor wat ongevallen betreft die
zouden kunnen gebeuren met personen of dieren. De fokkers zijn verantwoordelijk
voor hun dieren. Zij moeten er zich van vergewissen dat hun verzekeringspolis
burgerlijke aansprakelijkheid een clausule voorziet die hen dekt voor alle risico's die
zich kunnen voordoen tijdens prijskampen. Onhandelbare dieren kunnen steeds van
de prijskamp uitgesloten worden.
Tip!: Wanneer u via uw bedrijfsdierenarts een bloedanalyse aanvraagt voor
bovenstaande onderzoeken, is het aan te raden om aan te duiden dat dit om
een ‘verzameling’ gaat.

