
1 

 

 

 

DGI1: Meldingsplicht van aangifteplichtige dierenziekten 

Omschrijving: Deze indicator registreert het percentage verschillende gemelde aangifteplichtige 
dierenziekten ten opzichte van het totaal aantal aangifteplichtige dierenziekten (momenteel 73).   

Resultaten: 

Jaar 
Aantal verschillende 

aangifteplichtige dierenziekten 
gemeld 

Percentage gemelde 
aangifteplichtige 

dierenziekten 
Limiet 

2010 7 9,59% Niet van toepassing 

2009 10 13,7% Niet van toepassing 

2008 8 10,96% Niet van toepassing 

2007 12 16,44% Niet van toepassing 

Berekening van de indicator:  
De lijst met aangifteplichtige dierziekten is de lijst van artikel 1 van het KB van 25 april 1988 tot 
aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de 
dierengezondheidswet van 24 maart 1987 met uitsluiting van de lijst van artikel 1bis (zoönosen). Het 
betreft in totaal 73 ziekten (inclusief klinische IBR). 
Er wordt enkel geregistreerd of de ziekte aan- of afwezig was in het betrokken jaar en niet om hoeveel 
haarden het gaat. 
 
Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een afname van 33,33%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 
een toename van 25%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een afname van 30%. 

Interpretatie: Deze indicator toont het percentage verschillende gemelde aangifteplichtige dierenziekten 
dat voorkomt in België per jaar ten opzichte van het totaal aantal aangifteplichtige dierenziekten. Het 
melden van aangifteplichtige dierenziekten is mogelijks te wijten is aan insleep van infectieziekten of het 
gevolg van een grotere alertheid (al dan niet gestimuleerd door campagnes) die leidt tot een verhoogde 
waakzaamheid met betrekking tot gevaren en risico‟s. Aangezien meldingsplicht echter een inherent 
onderdeel is van de preventieve aanpak en dus als doel heeft te voorkomen dat dierenziekten zich 
verspreiden wordt een toename van het percentage aangifteplichtige dierenziekten geïnterpreteerd als 
een hogere waakzaamheid inzake dierengezondheid. 

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie 

Diersoort: Rundvee, varkens, pluimvee, geiten en schapen (kleine herkauwers), bijen, éénhoevigen, 
konijnen, hertachtigen, vissen, week- en schaaldieren 

Categorie: Crisispreventie en crisisbeheer (meldingen) 

Verantwoording van de keuze van de indicator: Aangifteplichtige ziekten zijn besmettelijke ziekten die 
socio-economische schade veroorzaken of die grote consequenties hebben voor de volksgezondheid, en 
die van belang zijn voor de internationale handel in dieren en dierlijke producten. Het percentage 
aangifteplichtige ziekten dat jaarlijks gemeld wordt is dan ook een belangrijke indicator voor de 
dierengezondheid.   

Bijkomende informatie: Aangifteplichtig houdt in dat een verdenking van besmetting onmiddellijk door 
de veehouder of de dierenarts gemeld moet worden aan de Provinciale Controle Eenheid (PCE). Als de 
besmetting door laboratoriumonderzoeken wordt bevestigd, moet de uitbraak binnen de 24 uur door de 
overheid gemeld worden aan de OIE (World Organisation for Animal Health) en aan de Europese Unie 
(EU). De OIE en de EU verspreiden de informatie naar andere landen. De maatregelen die tegen deze 
ziekten worden ingezet hebben als doel de ziekten uit te roeien of te controleren.  
Wettelijk kader:  

1. Dierengezondheidswet van 24 maart 1987. 
2. Koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de 

toepassing van hoofdstuk III van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987. 
3. Koninklijk besluit van 20 september 1883 houdende reglement van algemeen bestuur van de 

diergeneeskundige politie.   

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?: 
      Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) 
      Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) 
      Betrouwbaar (bias gevoeligheid) 
      Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten 
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      Representatief voor de dierengezondheid 
      Representatief voor de voedselketen 
      Eenduidige formulering 
      Duurzaam 

Opmerkingen: Een aantal ziekten die op de lijst met aangifteplichtige dierenziekten voorkomen, zijn 
endemisch in België. De melding van deze ziekten gebeurt zelden. Enkele voorbeelden zijn: rotkreupel, 
PRRSV,… 

Toelichting bij de resultaten:  
In 2007 werden 12 ziekten gemeld: Rabiës, trichinellose, blauwtong, tuberculose, scrapie, myxomatose, 
infectieuze laryngotracheïtis, ziekte van Marek, pseudo-vogelpest, Amerikaans vuilbroed, SHV en 
klinische IBR. 
In 2008 werden 8 ziekten gemeld: Blauwtong, CEM, tuberculose, aviaire influenza, pseudo-vogelpest, 
Amerikaans vuilbroed, SHV, klinische IBR. 
In 2009 werden 10 ziekten gemeld: CEM, tuberculose, RHD, aviaire influenza, pseudo-vogelpest, 
Amerikaans vuilbroed, Europees vuilbroed, SHV, koikarper herpesvirus, klinische IBR. 
In 2010 werden 7 ziekten gemeld: Brucellose, CEM, infectieuze anemie, pseudo-vogelpest, SHV, 
koikarper herpesvirus, klinische IBR. 
 


