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GIDS VOOR DE VEEHOUDERS VAN RUNDEREN EN KLEINE HERKAUWERS 

 

1. ONTWIKKELING VAN DE SCHATTING 

 

• Wanneer een bevel tot slachting van één of meerdere dieren op een bedrijf (bv. bij een uitbraak van 
runderbrucellose of -tuberculose) wordt uitgevaardigd, neemt het sectorhoofd van de betrokken lokale 
controle-eenheid (LCE) of zijn afgevaardigde contact op met de deskundige.  

 

• Wanneer de deskundige de opdracht heeft aanvaard, wordt de verantwoordelijke van het bedrijf door 
het sectorhoofd of zijn afgevaardigde binnen 48 uur na de aankomst van de deskundige aangewezen. 
het sectorhoofd of zijn afgevaardigde is de referentiepersoon van de deskundige in geval van vragen of 
problemen die tijdens de expertise aan de orde komen. 

 

• het sectorhoofd of zijn afgevaardigde stelt de deskundige in kennis van de lijst van te onderzoeken 
dieren, met ten minste het oormerk van elk van hen.  

 

• De verantwoordelijke persoon moet ervoor zorgen dat alle dieren worden binnengebracht en 
vastgebonden voordat de deskundige arriveert. 

 

• Deskundige moet objectief en onafhankelijk werken. Anderzijds kan de aanwezigheid van de 
bedrijfsleider nuttig zijn omdat hij aanvullende informatie kan geven over de te beoordelen dieren: 
registratie in een stamboek, gezondheidscertificaten, melkproductie, dracht, etc...... 

 

• Indien tijdens de schatting een handelaar op het bedrijf aanwezig is, mag hij in geen geval tussenkomen 
tijdens de schatting, noch de deskundigen op welke manier dan ook trachten te beïnvloeden. 

 

• De deskundige stelt zijn verslag in drievoud op:  
 

- één exemplaar voor de FOD 
- één exemplaar voor de houder/verantwoordelijke, 
- één exemplaar voor zichzelf. 

 

• Vervolgens kan de verantwoordelijke persoon al dan niet instemmen met het schattingverslag, de datum 
en de ondertekening ervan. Hij ontvangt een kopie van het rapport. De deskundige stuurt een 
ondertekend exemplaar naar de FOD, bij voorkeur per e-mail naar apf.vetserv@health.fgov.be of 
per post naar het volgende adres :  

 
 

Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de Dieren en de Dierlijke Producten 

Galileelaan 5/2 – 1210 Brussel 
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• In geval de verantwoordelijke niet akkoord is met de geschatte waarde van de dieren kan hij of zij, zoals 
door het sectorhoofd of zijn afgevaardigde uitgelegd, binnen de 24 uur na ontvangst van het 
schattingsverslag per aangetekende brief aan de LCE een tegen-expertise aanvragen (Koninklijk Besluit van 
28 november 1991). 

 

• Indien de verantwoordelijke persoon een tegen-expertise aanvraagt, zijn de kosten van de tegen-expertise 
ten laste van de verantwoordelijke, tenzij de daaruit voortvloeiende vergoeding hoger is dan de 
vergoeding die voortvloeit uit de eerste schatting (Koninklijk Besluit van 28 november 1991). 

 

2. BEREKENING VAN DE COMPENSATIE   

 

• De vergoeding van de verantwoordelijke persoon wordt betaald overeenkomstig de bepalingen van het 
Koninklijk Besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen die in 
het kader van het beleid inzake de gezondheid van de huisdieren zijn geslacht. 

 

• Na verificatie en validatie van de schatting door de FOD,  ontvangt de verantwoordelijke de 
vergoedingsaanvraag per e-mail of per post. De verantwoordelijke  stuurt het binnen 15 dagen terug naar 
de FOD, ondertekend voor akkoord. De vergoeding wordt betaald na ontvangst van het document. 

 

3. JURIDISCHE BASIS 

 

- Koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van de rundertuberculose; 
 
- Koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose; 

 
- Koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose; 
 
- Koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen 

geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren. 
 
- Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de vacaties van deskundigen die schatting van dieren 

uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en kwaliteit van dieren en dierlijke 
producten. 

 

 

 

Voor meer informatie: 

apf.vetserv@health.fgov.be 
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