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ERKEND VZC (zowel voor ICHV als voor NATIONAAL) 
      - WAAR SLECHTS ÉÉN OPERATOR DIEREN VERZAMELT / VERHANDELT 
      - KALVERVERZAMELCENTRA 

RICHTLIJN 97/12 (64/432) ARTIKEL 11 
IN ROOD DE EU-TEKST 

 
Afkortingen:  
- B : brucellose  
- BT : blue tongue/ blauwtongziekte  
- FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 

de Voedselketen 
- DMO : dierenarts met opdracht 
- DB : databank 

- EG : Europese Gemeenschap 
- EU : Europese unie 
- IBR : infectieuse bovine rhino-tracheïtis 
- ICHV : intracommunautair handelverkeer 
- I&R : identificatie en registratie 
-  KB : koninklijk besluit 

- L : enzoötische runderleucose  
- R&O : reiniging en ontsmetting 
- T : rundertuberculose 
- V : Europese Verordening 
- VZC : verzamelcentrum 
- HS : handelaarstal 

 
1. Richtlijn 64/432: Artikel 11. 1. a) het VZC moet gedurende de activiteit onder toezicht staan van een officiële dierenarts die erop toeziet dat met name aan 

het bepaalde in artikel 4, leden 1 en 2, wordt voldaan; 
 artikel 4, leden 1 en 2 =  

- dat alle aangevoerde dieren dezelfde gezondheidsstatus hebben 
- dat de vervoermiddelen beantwoorden aan Verordening 1/2005 

1.1 De officiële dierenarts (FAVV) houdt een controle op de auto-controle van het verzamelcentrum. 
Een aantal taken in de auto-controle van het VZC dienen uitgevoerd te worden door een dierenarts , vandaar de verplichte aanstelling, door het VZC zelf, van een 
dierenarts. 
Taken van deze dierenarts tijdens een bezoek: steekproefsgewijs toezicht  op 

- gezondheidstoestand van de dieren: algemeen en in bijzonder voor de gereglementeerde ziekten; 
- dierenwelzijn: het (be)handelen van de dieren bij lossen, laden, drijven, aanbinden, … 
- de quarantainestal. 

 
De eindverantwoordelijkheid voor non-conformiteiten ligt steeds bij de exploitant van het VZC. 

  
 ACTIVITEIT 
 = totale DUURTIJD van het verzamelen = vanaf dat het éérste dier wordt aangevoerd tot het lààtste dier wordt afgevoerd 
 Markttijd  = er is geen markttijd omdat er maar één operator/ integrator actief is 
 • VZC met beperkte activiteitsduur (< 24 uur)  
  

Éérste aanvoer  Laatste afvoer
    ACITIVITEIT 

. 
 • VZC met continue activiteitsduur van maximaal 6 opeenvolgende dagen 

Het feit dat er binnen die 6 dagen momenten zijn dat er geen dieren zijn, betekent niet noodzakelijk het einde van de activiteit. Een activiteit eindigt wel steeds na 
maximaal 6 dagen. 
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Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 

1ste 
aanvoer … … … … Laatste 

afvoer 
ACITIVITEIT 

R&O + 
leegstand 

24 uur 
. 

 = Criteria die verschillend zij van deze van de verzamelcentra met meerdere operatoren (veemarkten). 
  
1.2 CONTRACT met erkende dierenartsen 
 • Specifiek contract met minstens 2 erkende dierenartsen (zodat er steeds één effectief beschikbaar is) 
 • Dit mogen dezelfde dierenartsen zijn als voor de epidemiologische bewaking van de veehouderij. 
 • contract moet duidelijk vermelden wie de verantwoordelijke van het VZC is ter uitvoering van dit contract (fysiek(e) persoon als aanspreekpunt) 
 • in het contract moet vermeld staan dat de dierenarts vermijdt dat er  een  belangenvermenging kan ontstaan 1. 
 MODEL contract: er is geen wettelijk model, maar als basis kan het model dienen zoals in bijlage van het koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende 

bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten. 
Enkel het eerste deel gebruiken: De term plaatsvervanger wordt niet gebruikt. 

  
1.3 AANWEZIGHEID van de dierenarts 
 • minstens één bezoek per activiteit (bezoek registreren in een register (logboek))  
  
2. Richtlijn 64/432: Artikel 11. 1. c) zij moeten voor ieder gebruik worden gereinigd en ontsmet, volgens de instructies van de officiële dierenarts; 
  
2.1 • Uit te voeren < 24 uur na het einde van de activiteit , eventueel opnieuw voor een volgende activiteit 

R&O van: stallen, laad- loskades, quarantaine (als gebruikt/betreden), kadaverhuis 
Het feit dat er binnen een activiteit van 6 dagen momenten zijn dat er geen dieren zijn, betekent niet noodzakelijk het einde van de activiteit. Een activiteit eindigt wel 
steeds na maximaal 6 dagen. 

 
2.2 • Het VZC houdt een apart register bij over elke uitgevoerde R&O van de volledige installatie (datum + uur, product) 
 LEEGSTAND na R&O  
2.3 • leegstand 24 uur na R&O (en dus tenminste één keer per week) 
  
3. Richtlijn 64/432: Artikel 11. 1. d) zij moeten, naar gelang van de capaciteit, voorzien zijn van 

— een uitsluitend daartoe dienende bedrijfsruimte wanneer zij als verzamelcentrum gebruikt worden; 
  
3.1 • gedurende de activiteit als VZC  geen andere activiteit op het terrein van het VZC 
 • elke andere commerciële activiteit op de terreinen van het VZC is verboden, tenzij deze van de operator zelf. 
 TERREIN van het VZC: 
3.2 • bereikbaar via een verharde toegangsweg 
 In kader van de bedrijfsvoering van het VZC kunnen meerder toegangswegen aanwezig zijn. Deze moeten allen degelijk afsluitbaar zijn (poort, hekwerk, … ). Geen 

enkele weg mag toegang verschaffen tot weiden. 
3.3 • de gehele installatie die binnen de omheining valt. De installatie omvat: 

                                                 
1 De dierenarts verklaart dat hij rechtstreeks noch onrechtstreeks een (financieel of familiaal) belang heeft in één of meer ondernemingen waarop de uitvoeringsovereenkomst van toepassing is. De 
dierenarts verbindt er zich toe om elke vorm van mogelijke belangenmenging in zijnen hoofde onverwijld te melden aan de opdrachtgever. 
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 • lokalen voor administratie, refter, sanitair, ….. 
• stallen 
• quarantaine stal 
• kadaveropslag (zie ook punt 12) 
• parking vrachtwagens 
• installatie voor R&O 
• opslag voor voeder, mest, afvalwater (zie ook punten 6 en 7) 

 • Stallen voor de dieren moeten zodanig ingericht zijn dat de dieren die er meerdere dagen (max 6) verblijven, op gepaste wijze gestald kunnen 
worden.  

  
4. Richtlijn 64/432: Artikel 11. 1. d) zij moeten, naar gelang van de capaciteit, voorzien zijn van  

— passende bedrijfsruimten om de dieren in- en uit te laden en behoorlijk onder te brengen, te drenken, te voederen en eventueel de nodige 
behandeling te verstrekken; deze bedrijfsruimten moeten gemakkelijk gereinigd en ontsmet kunnen worden; 

— passende voorzieningen voor inspectie; 
— passende voorzieningen voor afzondering; 

  
4.1 • Volledig en degelijk omheinde installatie, volledig afsluitbaar 
 In kader van de bedrijfsvoering van het VZC kunnen meerder ingangen/uitgangen aanwezig zijn. Deze moeten allen degelijk afsluitbaar zijn (poort, hekwerk, … . 

Geen enkele ingang/uitgang mag toegang verschaffen tot weiden. 
4.2 • Overdekte ruimte – naargelang het type gebouw eventueel aan te passen aan extreme weersomstandigheden 
 • Uit materialen/bekleding die een R&O toelaten (vloer, wanden, plafond, inrichting) 

• De vaste structuren (gebouwen) moeten minstens tot op een hoogte van 2,5 meter R&O-zijn 
• De losse materialen moeten, R&O zijn of wegwerpbaar na eenmalig gebruik (na één activiteit) 

 • Naargelang het geval gepaste ventilatie / isolatie 
4.3 • GEEN BEWEIDING VOOR DIEREN UIT VZC (onmogelijk te R&O) 
4.4 • Laad-/ Losplaats: locatie zodanig ingericht dat de hellingsgraad van de klep bij laden/lossen op ieder ogenblik kan gerespecteerd worden. 
4.5 • Aantal standplaatsen voor dieren in overeenstemming met de opgegeven capaciteit 
4.6 • Huisvesting in overeenstemming met de te verzamelen dierso(o)rt(en) 
 • Het verblijf (wachten) van dieren in vervoermiddelen gedurende de activiteit van het VZC is verboden. 

• Gedeeltelijk lossen van dieren is toegestaan voor zover het transport wordt verder gezet, maar: 
• Alle dieren worden door het VZC geregistreerd in SANITRACE. 

 • overladen van dieren van vervoermiddel naar vervoermiddel is toegelaten onder volgende voorwaarden: 
• dit gebeurt op het terrein van het VZC, 
• de dieren worden allemaal door het VZC geregistreerd in SANITRACE, 
• er is geen wachttijd van de dieren op de vervoermiddelen, 
• het transport wordt na overladen onmiddellijk verder gezet. 

4.7 • Anti-slip vloeren 
4.8 • Infrastructuur die geen kwetsuren kan teweegbrengen 
4.9 • Installatie voor drenken en voederen: in functie van de diersoort, de leeftijd van de dieren, de duurtijd van de verzameling en voor dieren die bestemd zijn voor 

het handelsverkeer 
4.10 • Strooisel: in functie van de diersoort, leeftijd van de dieren en voor dieren die bestemd zijn voor het handelsverkeer  
4.11 • Zodanig ingericht dat de circulatie van dieren duidelijk is en rustig kan verlopen 
4.12 • Zodanig ingericht dat de circulatie van personen duidelijk is en  rustig kan verlopen 
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4.13 • Zodanig ingericht dat de veiligheid van personen kan gegarandeerd worden en inspectie van individuele dieren (fixatie) mogelijk is zonder gevaar  
4.14 • QUARANTAINE STAL 
 • Deel van een gebouw  (of compartiment) 2 van een gebouw en enkel voor dit doel gebruikt tijdens de activiteit. 
 • Materialen / bekleding die volledig R&O zijn (vloer, wanden, plafond, inrichting) tot op een hoogte van minimum 2,5 meter. 
 • Minimum aantal standplaatsen 1% van de hoogste capaciteit van de te verzamelen diersoorten (met een minimum = 3) 
 • Gepaste inrichting: eten, drinken, fixatie voor onderzoek en/of verzorging 
 • Apart register over gebruik (IN en UIT) en R&O 
  
5. Richtlijn 64/432: Artikel 11. 1. d) zij moeten, naar gelang van de capaciteit, voorzien zijn van  

— een passende installatie voor het reinigen en ontsmetten van lokalen en veewagens; 
  
5.1 • dient zich te bevinden op het terrein van het VZC 
 • of mag gedeeld worden met een installatie die er geografisch direct mee aansluit, voor zover vlot bereikbaar zonder elkaars terrein te moeten 

doorkruisen 
5.2 • R&O-INSTALLATIE voor voertuigen 
 • Hogedrukreiniger(s) (of equivalent) en reserve erkend ontsmettingsmiddel 
 • Voldoende capaciteit: door VZC zelf te bepalen !! 
 • Auto-controle die garandeert dat alle wagens die laden een R&O hebben ondergaan (“hoe correct dit gebeurt”, is de verantwoordelijkheid van de 

vervoerder, maar “of het gebeurt” dient in de auto-controle nagegaan te worden) 
 • REGISTER per dag / chronologisch van de voertuigen die gebruik, hebben gemaakt van de R&O-installatie. 
 • Deze installatie kan tegelijk dienen als installatie voor de activiteit als vervoerder van deze handelaar. 
5.3 • R&O-INSTALLATIE voor de bedrijfsruimten van het VZC 
 • Hogedrukreiniger(s) (of equivalent) en reserve erkend ontsmettingsmiddel 
 • Voldoende capaciteit: door VZC zelf te bepalen !! 
 • De R&O-INSTALLATIE voor voertuigen en voor de bedrijfsruimten mag dezelfde zijn. 
  
6. Richtlijn 64/432: Artikel 11. 1. d) zij moeten, naar gelang van de capaciteit, voorzien zijn van  

— een geschikte plek voor de opslag van voeder, strooisel en mest; 
  
6.1 • Opslag mest:  

• elke contaminatie van dieren met gestockeerde mest uit vorige activiteiten dient vermeden te worden 
• afvalwaters uit mest ook opvangen !! 

indien mestopslag van het VZC gemend wordt met mest van eigen veehouderij  zie 6 b) 
6.2 • Ophaling of verwerking van mest: 

• verwerking mag niet gebeuren op weilanden/graslanden 

                                                 
2 2 gebouwen die tegen elkaar gebouwd zijn (gedeelde muur) worden als aparte gebouwen beschouwd. Enkel een mestkelder kan gemeenschappelijk zijn. 
compartiment: een ruimte binnen het complex van het verzamelcentrum die een duidelijk omschreven eenheid vormt: 

- zodanig gescheiden van andere eenheden dat de dieren met elkaar geen rechtstreeks fysisch contact kunnen hebben, 
o scheiding van het bovengrondse gedeelte bestaat uit een volledige wand: van vloer tot nok en zonder doorgangen, 
o in- en uitgangen langs de buitenzijde van het gebouw (geen tussendeuren) 
o minstens tot op 2,5 meter hoogte bestaande uit materialen die reinigbaar en ontsmetbaar zijn 
o er mag een doorlopende mestkelder aanwezig zijn 

- zodanig dat zij bij leegstand gereinigd en ontsmet kunnen worden zonder dat de andere eenheden (waar dieren gehuisvest kunnen zijn) gehinderd worden. 
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• indien contract voor ophaling van de mest door een operator/afnemer: garanties in contract dat de mest niet gebruikt wordt op weilanden/graslanden 
  
6.3 • VZC dient zich te houden aan betreffende Regionale regelgeving 
6.4 • VZC moet voorraad hebben van voeder (indien vereist), strooisel 
 • Voedervoorraad mag gemeenschappelijk zijn met dat van het eigen bedrijf 
 • voederopslag niet in de ruimten waar ook dieren kunnen worden gehuisvest 
 • opslag strooisel (behoudens een dagelijkse dosis) niet in de ruimten waar ook dieren kunnen worden gehuisvest 
  
7. Richtlijn 64/432: Artikel 11. 1. d) zij moeten, naar gelang van de capaciteit, voorzien zijn van  

— een geschikt opvangsysteem voor het afvalwater; 
  
7.1 • Opslag afvalwater:  

• elke contaminatie van dieren met afvalwater dient vermeden te worden 
indien afvalwater van het VZC gemend wordt met afvalwater van eigen veehouderij  zie 7 b) 

7.2 • Ophaling afvalwater: 
• verwerking mag niet gebeuren op weilanden/graslanden 
• indien contract voor ophaling van het afvalwater door een operator/afnemer: garanties in contract dat het afvalwater niet gebruikt wordt op 

weilanden/graslanden 
  
7.3 • VZC dient zich ook te houden aan betreffende Regionale regelgeving 
  
8. Richtlijn 64/432: Artikel 11. 1. d) zij moeten, naar gelang van de capaciteit, voorzien zijn van  

— een bureau of lokaal voor de officiële dierenarts; 
  
 Geldt enkel voor kalververzamelcentrum Geldt voor elk VZC – 1 operator 
8.1 • één bureau voor zowel het FAVV – de DMO – de erkende dierenarts • bureau van exploitant zelf kan volstaan 
8.2 • verwarmd, verlicht, verlucht •  
 • onderhoud door het verzamelcentrum •  
 • meubilair (1 bureau, 3 stoelen, 1 kast (met  slot), … •  
 • telefoon, internet • telefoon, internet 
 • PC, printer • PC, printer 
 • SANITRACE-connectie • SANITRACE-connectie 
 •  • Scanner voor aflezen van EID3 (paard, schapen, geiten,  ……..) 
8.3 • Kledij (bij voorkeur wegwerp)j: overals, botten, overtrekken, …. 

(bezoekers) 
• Kledij (bij voorkeur wegwerp)j: overals, botten, overtrekken, …. 

(bezoekers) 
  
9. Richtlijn 64/432: Artikel 11. 1. e) zij mogen alleen geïdentificeerde dieren toelaten die afkomstig zijn van beslagen die officieel vrij zijn van tuberculose, 

brucellose en leukose of slachtdieren die voldoen aan de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden en met name aan de voorwaarden van artikel 6, lid 3. 
Daartoe controleert de eigenaar van of de verantwoordelijke voor het centrum bij aankomst van de dieren of zij naar behoren geïdentificeerd zijn en 
vergezeld gaan van de documenten of certificaten voor de betrokken soorten of categorieën; 

  

                                                 
3 indien het VZC een erkende activiteit heeft voor het verzamelen van paarden, schapen, geiten 
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9.1 • VZC moet SANITRACE-toepassing gebruiken voor de controle op aangevoerde dieren 
 • Moet ALLE dieren IN / UIT registreren in SANITRACE 
  
9.2 REGISTERS 
 VLEESKALF 
 • Individueel dier natrekken in SANITRACE – elektronisch register verplicht (Sanitrace) 
 RUND 
 • Individueel dier natrekken in SANITRACE – elektronisch register verplicht (Sanitrace) 
 PAARD 
 • Individueel dier controleren – toegang verzekeren tot databank paarden (dierenarts) – manueel of eigen elektronisch register opstellen 
 SCHAAP & GEIT 
 • Individueel dier controleren – manueel of eigen elektronisch register opstellen (kan op basis van kopies van de verplaatsingsdocumenten) 
 VARKEN 
 • Controle per lot – manueel of eigen elektronisch register opstellen (kan op basis van kopies van de laad- en losbonnen) 
  
9.3 CONCLUSIE REGISTERS : er zijn steeds 4 registers aanwezig 
 1. register IN en UIT van de verhandelde dieren – register per diersoort 
 • register RUND = Sanitrace 

• register PAARD = op papier of eigen informatica-toepassing 
• register SG = copie verplaatsingsdocument per aanvoer/afvoer 
• register (slacht)varkens = copie laad- en losbon per aanvoer/afvoer 

 2. register van de R&O van het verzamelcentrum 
 3. register IN en UIT van de quarantaine stal : IN en UIT van de erin geplaatste dieren + gegevens van de uitgevoerde R&O (na gebruik) 
 4. register van de voertuigen die de R&O-instalatie gebruikt hebben 
  
 IN TOEPASSING VAN VERORDENING 1/2005 
  
10. — VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEEL 
  
 Personeel van het verzamelcentrum dat met dieren omgaat – enkel voor kalververzamelcentra: 
 • Getuigschrift van vakbekwaamheid 
  
11. — HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
  
 Enkel van toepassing voor kalververzamelcentra:  
 • Bestemd voor de auto-controle van het VZC 
 • Zie artikel 37 van het KB 9/7/99 
 • lijst van personeel, hun functie en taak 
  
 AANVULLING WAARVAN GEEN SPRAKE IN DE EU-TEKST 
  
12. — een geschikte plek voor de opslag van kadavers 
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 • mag gedeeld worden met een installatie die er geografisch direct mee aansluit, voor zover vlot bereikbaar zonder elkaars terrein te moeten doorkruisen 
 • bereikbaar voor destructiebedrijf zonder het terrein te moeten doorkruisen 
 • bij voorkeur in de buurt van de openbare weg 
 • bereikbaar via een verharde weg 
 • verharde ondergrond 
 • volledig afdekbaar 
 • afvalwaters uit kadaveropslag ook opvangen !! 
 • verrijdbare container toegestaan voor zover: sluitbaar (slot niet nodig), lekvrij, materiaal geschikt voor R&O 
 • R&O kadaverplaats mee opnemen in de R&O van de installatie 
  
13. — Verantwoordelijke van het VZC 
  
 • De exploitant van het VZC moet ook duidelijk een fysiek contactpersoon (verantwoordelijke) opgeven in de aanvraag voor erkenning (vak III in bijlage bij MB 

08/08/2008) 
  
14. CRITERIA voor RUNDEREN die in aanmerking komen voor ICHV 
  
14.1 • Correcte identificatie en registratie 
 • hoogste statuut B, L, T 
 • andere ziekten (BT, IBR, ….) 
 • naargelang de bepalingen en de plaats van bestemming 
  
14.2 FOK- EN GEBRUIKSRUNDEREN 
 • 30 dagen regel   
 • minstens 30 dagen op laatste bedrijf of er geboren zijn 
 • paspoort mag maximaal 14 dagen gelden gevalideerd zijn (vertrekdatum op paspoort niet meegerekend) 
 • passage via HS/andere VZC  is nog mogelijk in die 14 dagen  
  
14.3 SLACHTRUNDEREN 
 • 30 dagen regel = niet van toepassing   
 •  
 • 6 dagen regel = niet van toepassing 
 • langer dan 6 dagen verzamelen is dus mogelijk MAAR dit is toch beperkt tot 8 dagen, omdat in het algemeen (met akkoord van de sector) de termijn 

voor het verhandelen van slachtdieren beperkt is tot 8 dagen 
 • paspoort mag MAX 8 dagen geleden gevalideerd zijn op moment van de certificatie 
 • passage via HS/andere VZC  is nog mogelijk in die 8 dagen  
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