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Instructies voor de vragenlijst Operator 

 

 
De vragenlijst en de bijlagen moeten in het Engels zijn 

 
De benaming van de bijlagen bij de vragenlijst moet overeenstemmen met hetgeen in de 

vragenlijst zelf vermeld is 
 

 
 
A. Algemene informatie 
1. Naam van de inrichting :  
 
2. Erkenningsnummer van de inrichting :  
De volgende tekst vermelden : 
« No registration number, as the establishment must not be registered with the authorities ». 
 
3. Adres : 
    Telefoon: 
    Fax: 
    E-mail: 
 
4. Contactpersoon in de inrichting : 
     Naam:  
     Functie : 
     Telefoon: 
     Fax: 
     E-mail: 
 
5. Bouwjaar van het bedrijf : 
 
6. Locatie en plan van het bedrijf : 
Een algemene beschrijving van de omgeving vermelden (residentiële zone, landelijk gebied, andere...) 
waar het bedrijf gesitueerd is, de totale oppervlakte.  
Verwijzen naar een bijlage met plan van het bedrijf en de bijlage bij het dossier voegen. De namen van 
de verschillende ruimten van het plan moeten in het Engels vermeld zijn.  
 
7. Is de hoeve privé-eigendom of eigendom van de overheid ? 
 
 
 
B. Bioveiligheid 
1. Het bioveiligheidssysteem verduidelijken dat in het bedrijf is doorgevoerd. 
De verschillende bioveiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn beschrijven (niet-exhaustieve lijst: 
omheining rond de inrichting, fysieke bescherming tegen wilde vogels, fysieke scheiding van de 
verschillende ruimten in de inrichting, desinfectie-installatie bij elke ingang, regels van toepassing voor 
wat bezoekers, kledij en veiligheidsschoenen betreft, controle van de uitrustingen, reiniging en 
ontsmetting van de vervoermiddelen, enz...). 
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C. Oorsprong van de ouderdieren 
1. De selectiecriteria voor de vogels meedelen en de selectiemethodes verduidelijken die in het 
bedrijf worden toegepast om inteelt of kruising tegen te gaan. 
Detail geven van de praktijken die van toepassing zijn in het bedrijf met betrekking tot de 
selectiemethodes. 
 
2. Een lijst geven van de diersoorten en hun aantal van de fokdieren. 
Een lijst geven met de diersoorten die in het bedrijf gefokt worden, evenals de grootte van de 
aanwezige populatie ouderdieren voor elke diersoort. 
 
3. Informatie verschaffen over de afzonderingsperiode en de quarantainemaatregelen die ingesteld 
werden voor de ouderdieren die afkomstig zijn van vogels die in het wild gevangen zijn, van andere 
bedrijven of die ingevoerd werden. 

➢ Voor de binnenkomst ervan op de hoeve 
➢ Na de binnenkomst ervan op de hoeve (maar voordat ze voor reproductie ingezet werden) 

Eerst verduidelijken dat het fokken van vogels uit vogels die in het wild gevangen werden, door de 
wetgeving verboden is (« The import and/or breeding of birds caught in the wild is stricly forbidden by 
the European legislation »). 
Vervolgens, indien nodig, de quarantainemaatregelen die in het bedrijf worden doorgevoerd wanneer 
nieuwe vogels in het bedrijf binnengebracht worden (maatregelen voor afzondering, uitgevoerde 
tests) verduidelijken.  

- Indien er een verschil gemaakt wordt tussen de ingevoerde vogels (waarvoor het wettelijk 
vereist is dat ze in quarantaine geplaatst worden) en de vogels die niet ingevoerd zijn, dit 
duidelijk uiteenzetten. 

- Indien er geen specifieke maatregel doorgevoerd wordt, « Not applicable » vermelden en de 
reden waarom (zoals bijvoorbeeld wanneer er geen ingevoerde vogels binnengebracht zijn). 

 
4. Indien de ouderdieren ingevoerd zijn, een gedetailleerde lijst geven met de landen waaruit de 
ouderdieren komen. 
 
 
 
 
D. Productie en distributie 
1. Werd er in het bedrijf een kwaliteitscontrole uitgevoerd van de dieren die in gevangenschap gefokt 
zijn ?  De procedure die wordt toegepast detailleren. 
In detail omschrijven indien van toepassing, zoniet « Not applicable » vermelden. 
 
2. De productiecapaciteit van het bedrijf in de loop van de laatste 2 jaar omschrijven. 
Per diersoort, het aantal vogels per jaar opgeven.  
 
3. Hoeveel vogelklassen worden in het bedrijf gefokt ? 
« Not applicable » vermelden. 
 
4. De distributie van het product beschrijven (nationaal en internationaal) 

➢ De naam van de invoerende landen vermelden. 
Een onderscheid maken tussen de binnenlandse markt, de Europese markt (intracommunautaire 
handel) en de internationale markt (uitvoer). Voor elke categorie het aantal jaarlijks geproduceerde 
vogels vermelden. 
 
 



Instructies Vragenlijst ID – versie 1 – 06/2019  

 
 
E. Registratie, certificatie en supervisie 
1. Is het bedrijf geregistreerd bij een instelling van de overheid ? Welke is de naam van deze instelling 
en wat is de procedure ? 
De volgende tekst vermelden : 
« Breeding farm breeding ornamental birds must not be registered with the authorities. Only farms 
breeding poultry destined to human consumption and traders of poultry destined to human 
consumption / ornamental poultry must be registered with the authorities ». 
 
2. De wetgeving, de normen en de gidsen verschaffen met betrekking tot de uitvoer van in 
gevangenschap gefokte vogels en pluimvee. 
De volgende tekst vermelden : 
« Applicable legislation : 

- For the export/import of poultry: Directive 2009/158/EC on animal health conditions governing 
intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs 

- For the export/import of birds:  
o Directive 92/65/EC laying down animal health requirements governing trade in and 

imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal 
health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to 
Directive 90/425/EEC 

o Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of 
certain birds into the Union and the quarantine conditions thereof 

The legislation can be consulted on the website of the EU Commission: https://eur-
lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html.  
 
3. Het model van gezondheidscertificaat voor derde landen verschaffen. 
Het algemene certificaat EX.VTP.AA.18.01 bijvoegen (beschikbaar op de website van het FAVV – het 
certificaat printen, en ook het voorblad in het Engels). 
Ook vermelden : « The certificate enclosed as Annex X is developed by the FASFC based on EU 
legislation. Additional guarantees may be added on the certificate, in the box dedicated to this purpose, 
provided the competent authority of the country of destination has informed the FASFC beforehand of 
the additional guarantees to be added. » 
 
4. Informatie verschaffen over de nationale laboratoria en over de diagnostische capaciteit voor wat 
de productie van vogels en pluimvee betreft. 
De volgende tekst vermelden : 
« Tests required by the competent authority (FASFC) or carried out in the frame of export must be 
performed in laboratories approved by the FASFC. Sciensano is the Belgian National Reference 
Laboratory for Animal diseases and is approved by the FASFC for diagnostic tests on birds and poultry. 
See website of Sciensano for more detailed information on available tests: 
https://www.sciensano.be/en/analysis-request/veterinary-analysis-request. » 
 
5. Kan men door het identificatiesysteem dat van toepassing is in het bedrijf bewijzen dat de vogels uit 
België afkomstig zijn of uit andere landen ? Indien de vogels worden geringd, de betekenis 
verduidelijken van de unieke identificatiegegevens / codes gegraveerd in de ringen. 
Het aangewende identificatiesysteem preciseren (ringen, chip, andere).  
De codes die in de ringen staan in detail verduidelijken indien er een systeem van ringen in het bedrijf 
gebruikt wordt. 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0158-20120201&qid=1548072907589&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0318-20120528&qid=1548073066109&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/libanon/fokrunderen/
https://www.sciensano.be/en/analysis-request/veterinary-analysis-request
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F. Human resources 
1. Totaal aantal algemene werknemers in het bedrijf. 
Het totaal aantal werknemers in cijfers vermelden. 
 
2. Totaal aantal professionelen (dierenartsen en dierenarts-assistenten) en technici, met inbegrip van 
hun kwalificatie en expertise inzake landbouw en dierengezondheid. 
Verwijzen naar een bijlage met een gedetailleerde lijst van werknemers met hun functie en de bijlage 
bij het dossier voegen. Er moeten evenveel werknemers op de lijst staan als het aantal vermeld in punt 
F.1. 
 
 
 
G. Programma dierengezondheid in het verzamelcentrum 
1. Welke dierenziekten zijn verboden in het verzamelcentrum ? 
De volgende tekst vermelden : 
« Notifiable diseases may not be found in the farm, and have to be reported to the FASFC in case of 
occurrence. 
Notifiable disease for birds are the following: 

- avian influenza,  
- Newcastle disease, 
- zoonoses. » 

 
2. Welke labotests worden uitgevoerd alvorens de in gevangenschap gehouden vogels als ouderdieren 
worden gehouden in het bedrijf ? De naam van de ziekten en de uitgevoerde tests vermelden. 
De uitgevoerde tests vermelden, bij voorkeur in een tabel. 
 

Disease Test 

  

 
Indien er geen test wordt uitgevoerd, « Not applicable » vermelden. 
 
3. Welke routinetests worden uitgevoerd nadat de in gevangenschap gehouden vogels als ouderdieren 
in het bedrijf werden aangeduid ? De naam van de ziekten en de uitgevoerde tests vermelden. 
De uitgevoerde tests vermelden, bij voorkeur in een tabel. 
 

Disease Test 

  

 
Indien er geen test wordt uitgevoerd, « Not applicable » vermelden. 
 
4. De routinemonitoringprogramma’s omschrijven voor de ziekten die op de OIE-lijst vermeld zijn. 

➢ Gedetailleerde gegevens verschaffen over de aangeduide ziekten. 
➢ Gedetailleerde gegevens verschaffen over het aantal genomen monsters en de resultaten 

ervan in de laatste twee jaar. 
➢ Hoe vaak werd in het bedrijf de monitoring doorgevoerd in het afgelopen jaar ? 

De betrokken ziekten zijn de ziekte van Newcastle en aviaire influenza. 
De uitgevoerde tests vermelden, bij voorkeur in een tabel. 
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Year Disease Number of tests 
carried out 

Number of positive 
results 

    

    

 
Indien er geen test wordt uitgevoerd, « Not applicable » vermelden. 
 
5. Wordt op de hoeve een vaccinatieprogramma doorgevoerd ? In voorkomend geval, preciseren voor 
welke ziekten en met welk soort vaccin. 
De uitgevoerde vaccinatietests vermelden en de gebruikte soort vaccin (levend, verzwakt, enz...), bij 
voorkeur in een tabel. 
 

Disease Type of vaccine 

  

 
Indien er geen vaccinatieprogramma is ingesteld, « Not applicable » vermelden. 
 
6. Gedetailleerde gegevens vermelden over de uitgevoerde controles op het soort vaccin 
(actief/inactief), de stammen, productie, gebruik, distributie, daar waar er vaccinatie wordt toegepast. 
De volgende tekst vermelden : 
« Control of vaccines (production, quality, distribution) is carried out by the competent authority. 
Control of vaccinations is carried out by approved veterinarians, as they deliver the vaccines. » 
 
7. De in het bedrijf ingestelde preventieve en controlemaatregelen m.b.t. de dierenziekten 
beschrijven. 
Beschrijf alles wat in het bedrijf ingesteld is om dierenziekten te vermijden of de verspreiding ervan te 
beperken (bioveiligheidsmaatregelen, tests bij binnenkomst, afzonderingsperiode voor nieuw 
binnengebrachte vogels, regelmatige diergeneeskundige opvolging, enz...). 
 
8. Controleert de veterinaire overheid de productie (fokpraktijk) en het vervoer van in gevangenschap 
gefokte vogels ? 
De volgende tekst vermelden : 
« The veterinary authority does not control the breeding practices. Transport of captive birds, just as 
transport of live animals of other species, can be subject to road controls. » 
 
9. Controleert de veterinaire overheid de import en export van commerciële vogels die aan een 
veterinaire inspectie onderworpen zijn (met inbegrip van embargo’s, quarantainemaatregelen aan de 
grenzen en monitoring) ? 
De volgende tekst vermelden : 
« The veterinary authority is competent for import and export control. 

- Import control takes place at Border Control Posts (BCP). All incoming consignments are 
checked by a veterinarian on all relevant animal health and public health requirements, by 
means of a documentary check, an identity check and a physical check, possibly completed by 
a laboratory check. 

- Export control takes place at the place from which the birds are dispatched. An official 
veterinarian verifies that all the sanitary requirements and test requirements of the importing 
country are met, and if so, he issues an export certificate. » 

 
10. Indien OIE-ziekten in slechts een deel van het land aangetroffen worden, de redenen aanduiden 
waarom dit zo is (bijvoorbeeld, fysieke barrières, tussenkomst van de officiële diensten, enz...). De 
details weergeven van alle interne kunstmatige barrières. 
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Het statuut van België nagaan met betrekking tot aviaire influenza (hoog pathogeen of laag pathogeen 
H5 / H7) en de ziekte van Newcastle (bij pluimvee en sierkippen) op de website van het FAVV. 
 
De volgende tekst vermelden indien België vrij is van de 2 ziekten : 
« Belgium is free of OIE listed diseases. » 
 
Indien België niet vrij is van de ene of de andere ziekte, de volgende tekst vermelden en de betrokken 
ziekte invullen op de stippellijn : 
« When an outbreak of an OIE listed disease occurs, the Belgian competent authority applies 
regionalization conform the applicable EU legislation. Restricted zones (protection zone with a radius 
of 3 km, surveillance zone with a radius of 10 km) are delimited around the outbreaks: specific measures 
apply in these zones to avoid the spread of the disease.  
Momentarily, Belgium has restriction zones delimited in the frame of an outbreak of………………….. on 
its territory. » 
 
 
 
H. Standaard operationele procedures 
1. De uitgevoerde standaard operationele procedures (aantal en benaming) omschrijven. 
 
 
 
I. Reinigings- en ontsmettingsprogramma 
1. Het programma beschrijven 
Omschrijf in welk kader gebruik wordt gemaakt van reiniging en ontsmetting (materiaal, 
vervoermiddel, bioveiligheid) 
 
2. Benaming van de ontsmettingsmiddelen (generiek ingrediënt) 
Een lijst met de gebruikte ontsmettingsmiddelen bezorgen, bij voorkeur in een tabel.  

Desinfectant Ingredient Use 

   

 
Controleren dat deze wel degelijk toegelaten zijn waarvoor ze gebruikt worden. 
 
3. Reinigings- en ontsmettingsprocedures 
De toepassing van de procedures inzake reiniging en ontsmetting omschrijven. 
 
 
J. Behandeling / afvoeren van afval (programma beschrijven) 
De toepassing van de procedures inzake verwijdering van afval omschrijven. 
 
 
K. Ongediertebestrijding (omschrijving van het programma) 
De toepassing van de procedures inzake ongediertebestrijding omschrijven. 
 
 
L. Verklaring door de inrichting 
Ik verklaar dat de voormelde informatie waar en correct is. 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/#oiseaux
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Naam, handtekening en stempel van de inrichting    Dag-Maand-Jaar 
 

➢ Naam en titel van de persoon die de informatie verschaft heeft : 
➢ Adres : 
➢ Telefoon- en faxnummer : 
➢ E-mailadres 

 
 
M. Verificatie door de veterinaire overheid  
Ik heb de voormelde informatie bezorgd door de inrichting nagezien en verklaar dat die waar en correct 
is. 
De operator moet alle bewijsstukken ter beschikking houden van het FAVV, zodat deze kan nagaan dat 
de verschafte informatie met de werkelijkheid overeenstemt. Indien de inspecteur, die 
verantwoordelijk is voor het verifiëren van de informatie, het nodig acht kan hij een inspectie van dit 
nazicht uitvoeren. 
 
 
 
Naam, handtekening en stempel    Dag-Maand-Jaar 
 

➢ Naam en titel van de dierenarts die de informatie nagezien heeft 
➢ Adres : 
➢ Telefoon- en faxnummer : 
➢ E-mailadres : 

 


