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GIDS VOOR DE DESKUNDIGEN VAN RUNDEREN EN KLEINE HERKAUWERS 

 

1. CONTEXT VAN DE OPDRACHT 

 

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 en vraagt hij of hij beschikbaar is voor het uitvoeren van een 

schatting.  

 

- Voor de keuze van de deskundige(n) laat het sectorhoofd of zijn afgevaardigde zich leiden door de lijst van 

deskundigen die door de FOD wordt beheerd en waarvan de expertisegebieden per diersoort en per regio 

worden gespecificeerd.  

- Indien een deskundige een welbepaalde expertise heeft ( vb. melkvee, Belgisch Wit-Blauw,..) die niet 

overeenkomt met de te schatten dieren stelt hij het sectorhoofd of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk 

op de hoogte die een andere deskundige zal aanstellen. 

- Voor meer dan 50 dieren kan de deskundige de benoeming van een tweede deskundige vragen om hem bij 

te staan voor de schatting.  

- Om elk belangenconflict te vermijden, moet de deskundige elke opdracht weigeren indien er een familiale, 

vriendschappelijke, commerciële of financiële relatie bestaat met de verantwoordelijke van de te schatten 

dieren. Hij stelt het sectorhoofd of zijn afgevaardigde daarvan onmiddellijk in kennis, die een andere 

deskundige aanwijst. 

- Er wordt steeds gezocht naar een beschikbare deskundige die de kleinste afstand moet afleggen tussen zijn 

woonplaats en het adres waar de schatting dient uitgevoerd te worden.   In geval van overmacht kan hiervan 

afgeweken worden.   

Wanneer de deskundige de opdracht heeft aanvaard en naar het betrokken bedrijf gaat, verstrekt het sectorhoofd of 

zijn afgevaardigde hem instructies geven voor de goede uitvoering van zijn opdracht, met inbegrip van 

bioveiligheidsinstructies en de nodige uitrusting.  

 

Het sectorhoofd of zijn afgevaardigde stelt de deskundige in kennis van de lijst van de onderzoeken dieren, met ten 

minste het oormerk van elk van hen. Het sectorhoofd of zijn afgevaardigde is de referentiepersoon van de 

deskundige in geval van vragen of problemen die tijdens de schatting aan de orde komen. 

Opmerking: Als dit de eerste opdracht van de deskundige is, kan het sectorhoofd of zijn afgevaardigde hem/haar 

uitnodigen voor een gesprek omtrent bioveiligheid en de inhoud van zijn/haar opdracht. 

De deskundige moet het bedrijf bezoeken binnen de 48 uur na de oproep van het sectorhoofd of zijn afgevaardigde 

van de LCE (Koninklijk Besluit van 28 november 1991 betreffende de expertise en de vergoeding van runderen die in het kader van 

het beleid inzake de gezondheid van de huisdieren zijn geslacht).  

 

De verantwoordelijke van het bedrijf wordt door het sectorhoofd of zijn afgevaardigde in kennis gesteld van de 

door hem aangestelde deskundige en het tijdstip waarop de schatting zal plaatsvinden. De verantwoordelijke moet 

ervoor zorgen dat alle dieren op stal en vastgebonden staan voordat de deskundige arriveert.   
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Indien de deskundige om onvoorziene redenen (gezondheidsprobleem, familiegebeurtenis, enz.) niet in staat is de 

door hem aanvaarde opdracht voort te zetten, stelt hij het sectorhoofd of zijn afgevaardigde daarvan zo spoedig 

mogelijk in kennis, zodat een andere deskundige kan worden aangesteld. 

 

2. UITVOERING VAN DE SCHATTING 

 

Gedurende zijn opdracht moet de deskundige zich houden aan de instructies van het FAVV en de FOD, waaronder 

 

- de administratieve instructies voor de correcte uitvoering en geldigheid van de schatting zelf; 

- bioveiligheidsinstructies, om verspreiding van ziekten op of buiten het bedrijf, met inbegrip van het 

binnenbrengen van de ziekte in het eigen bedrijf, te voorkomen. 

Voor elk dier op de lijst: 

 

- bepaalt de deskundige de vervangingswaarde en de slachtwaarde.  

Vervangingswaarde = waarde op het moment van de schatting, d.w.z. de prijs die moet worden 

betaald om een soortgelijk dier te kopen. (De deskundige houdt dus geen rekening met de 

maximumwaarde). 

Slachtwaarde = de waarde van het dier als het op de dag van de schatting aan het slachthuis werd 

aangeboden. 

- de geschatte waarden zijn uitgedrukt in euro. 

- de geschatte waarden zijn de huidige en werkelijke waarden van het dier op het moment van de schatting.  

- als het dier zich in een wachttijd na een behandeling met geneesmiddelen bevindt, heeft dit geen invloed 

op de beoordeling. 

- als de drachtstatus van een vrouwelijk dier bekend is, wordt hiermee rekening gehouden bij de schatting. 

Een verwachte geboorte tussen het moment van de schatting en de slachting geeft geen aanleiding tot 

schatting van het nog-niet geboren dier.   

Het is toegestaan om dieren per lot te beoordelen (zelfde leeftijd, ras, geslacht, enz.), maar het deskundigenrapport 

moet voor elk dier afzonderlijk worden ingevuld met alle gegevens per dier, zelfs als de deskundige van mening is 

dat alle dieren in de partij dezelfde vervangings- en slachtwaarden hebben. 

 

Deskundigen moeten objectief en onafhankelijk werken.  

- de aanwezigheid van de bedrijfsleider kan evenwel nuttig zijn omdat hij aanvullende informatie kan 

geven over de te beoordelen dieren: registratie in een stamboek, gezondheidscertificaten, 

melkproductie, dracht, etc...... 

- Indien de deskundige tijdens zijn opdracht problemen ondervindt, stelt hij het sectorhoofd of zijn 

afgevaardigde daarvan onmiddellijk in kennis. Het sectorhoofd of zijn afgevaardigde zal hem/haar de 

nodige informatie, instructies en ondersteuning geven. 

- 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.  
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De deskundige stelt zijn verslag in drievoud op:  

 

- één exemplaar voor de FOD  

- één exemplaar voor de houder/verantwoordelijke, 

- één exemplaar voor zichzelf. 

 

Indien er twee deskundigen zijn die samen dezelfde dieren geschat hebben, wordt één schattingsverslag opgesteld, 

gedateerd en ondertekend door beide deskundigen 

Als beide deskundigen elk een schatting uitgevoerd hebben van een deel van de te schatten dieren, stelt elke 

deskundige een schattingsverslag op van de door hem geschatte dieren en dateert en ondertekent dit.  

Indien de verantwoordelijke akkoord is met het schattingsverslag , ondertekent hij dit eveneens. Hij ontvangt een 

kopie van het rapport. 

 

De deskundige dient het schattingsverslag uiterlijk de dag na het schatting bij de FOD in en bij voorkeur per e-mail. 

 

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 het sectorhoofd een tegen-expertise aanvragen (Koninklijk Besluit van 28 november  1991).  

Indien de verantwoordelijke een tegen-expertise aanvraagt, zijn de kosten van de tegenexpertise 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). 

De deskundige ziet erop toe dat hij de instructies van het FAVV en de FOD tot het einde van zijn opdracht 

nauwgezet naleeft. 

 
 
3. SCHATTINGSKOSTEN (Koninklijk Besluit van 28 november 1991) 

 

De kosten van de schatting worden betaald door het Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de 

dierlijke producten. Deze vergoedingen zijn niet onderworpen aan de BTW.  

De kosten waarvoor de deskundige een vergoeding kan ontvangen zijn: 

Vacaties (= financiële tussenkomst voor de uitvoering van de opdracht): 

 

- de deskundige ontvangt een vergoeding per begonnen half uur (K.B 19 april 2014 over 

verschuivingen van voormalige dierschatters voor het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en Kwaliteit van 

Dieren en Dierlijke Producten). Elk half uur dat wordt gestart, wordt volledig geteld.  

- dit komt overeen met de duur van de schatting, d.w.z. de tijd die op het bedrijf wordt 

doorgebracht om de schatting uit te voeren, rekening houdend met een schatting van ongeveer 

10 runderen/half uur, met een maximum van 30 minuten voor één rund.    

- de duur van de reis telt niet mee voor de toekenning van diensten. 

- de vacaties worden jaarlijks geïndexeerd (KB  19 april 2014). 
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Reiskosten: 

 

-    Indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer: vergoeding van de werkelijke kosten   op 

voorlegging van de bewijsstukken. 

-   In geval van gebruik van een eigen voertuig: kilometervergoeding, vastgesteld bij circulaire van de FOD 

P&O.  

Verblijfkosten: in uitzonderlijke gevallen zal het sectorhoofd of zijn afgevaardigde de relevante informatie voor de 

vergoeding ervan verstrekken. 

 

De deskundige zal bij voorkeur binnen 15 kalenderdagen zijn schattingskosten per e-mail aan de FOD toezenden 

in de vorm van een verklaring met de volgende informatie: 

 

1. Vacaties: 

= aantal halve uren schatting op het bedrijf x bedrag in euro's (toe te passen bedrag is te raadplegen op de website 

van de FOD). 

2. Reiskosten: 

= kilometervergoeding x afgelegde kilometers of de bedragen van de bewijsstukken in geval van het gebruik van het 

openbaar vervoer 

3. Het rekeningnummer waarop het verschuldigde bedrag moet worden gestort. 

Deze kosten worden na validatie vergoed. 

  

4. AANDACHTSPUNTEN 

 

De deskundige moet ervoor zorgen dat het formulier voor de uitbetaling van de vergoeding duidelijk en 

leesbaar wordt ingevuld. 

 
5. 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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