
voor de

geneesmiddelen op het landbouwbedrijf

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid

van de Voedselketen

versie 2012



Eindredactie

Herman Vanbeckevoort

 

 Vormgeving

Opmaak : Gert Van Kerckhove, Jan Germonpré 

Fotografie : Eveline De Vidts

Verantwoordelijke uitgever

Gil Houins 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

AC-Kruidtuin, Food Safety Center 

Kruidtuinlaan 55 

1000 Brussel

Wettelijk depot : D/2005/10413/7

© FAVV, 2005–2012 
Volledig herziene herdruk juni 2012

V090712



geneesmiddelen op het landbouwbedrijf 

vademecum 
voor de veehouder



Inhoud
Vooraf 5

1.  Verantwoording van de aanwezige geneesmiddelen 7

2. De keuze van een behandelende dierenarts 8

2.1. De overeenkomst met een bedrijfsdierenarts 8

2.2. De overeenkomst met een bedrijfsbegeleidende dierenarts 8

2.3. De vrije keuze van een dierenarts 9

3.  Geneesmiddelengebruik op het landbouwbedrijf 10

3.1.  Welke geneesmiddelen mogen aanwezig zijn op het bedrijf? 10

3.2.  Hoeveel geneesmiddelen mogen aanwezig zijn op een bedrijf? 12

3.3. Hoe geneesmiddelen bewaren? 12

3.4. Hoe het gebruik van de geneesmiddelen verantwoorden? 12 

  1. Bedrijf zonder diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 12 

  2. Bedrijf met diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 13

 4. Verhandelen van dieren die behandeld werden met geneesmiddelen 14

4.1. De wachttijd 15

4.2. Handel tussen (vee)houders – niet verstreken wachtttijden 15

4.3. Handel naar het slachthuis – verplichte voedselketeninformatie 16

5. Documenten  17

5.1. Bestellen van de documenten 17

5.2. Bewaren van de documenten 17

6. Handel in geneesmiddelen ? 18

7. Verantwoord gebruik van geneesmiddelen (antibiotica) 19

8. Antibioticaresistentie 20

Bijlagen 22



ge
ne

es
mi

dd
ele

n o
p h

et 
lan

db
ou

wb
ed

rijf
 —

 5

Vooraf

De regelgeving met betrekking tot de geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik heeft een woelige start gekend maar 

heeft sinds 2003 geen essentiële wijzigingen meer ondergaan. 

Vandaag kan gesteld worden dat de basisregels voldoende ge-

kend zijn door de veehouders en dierenartsen. In dit vademecum 

vindt U een bondige samenvatting van deze regels.

Ondertussen is het Agentschap voor de geneesmiddelen en 

gezondheidsproducten opgericht, het FAGG. Zij zijn de ge-

sprekspartner van de dierenartsen en de hogere schakels van 

het geneesmiddelencircuit. Het FAVV blijft voor deze materie de 

belangrijkste gesprekspartner van de veehouder. 

De ervaringen met het toepassen van de regelgeving op het ter-

rein, de evolutie in de Europese regelgeving, de actuele proble-

matiek rond de antibioticaresistentie en de doelstelling tot het 

drastisch verminderen van het antibioticagebruik in de veeteelt, 

zijn elementen die in deze tweede versie van het vademecum 

bijgewerkt zijn.

Net zoals vermeld in de vorige/eerste versie, blijven we bena-

drukken dat uw dierenarts uw belangrijkste partner is om U 

professioneel advies te verlenen inzake de inzet, het correct en 

verantwoord gebruik van geneesmiddelen op het landbouw-

bedrijf.

De bepalingen van deze brochure voor de  

veehouder zijn enkel van toepassing op de  

voorschriftplichtige geneesmiddelen



geneesmiddelen op het landbouwbedrijf 

vademecum 
voor de veehouder
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1.  Verantwoording van de  
aanwezige geneesmiddelen

Geldend voor alle veehouders

Elk op een bedrijf aanwezig voorschriftplichtig diergeneesmiddel 

moet verantwoord kunnen worden door een document, opge-

steld door de dierenarts:

•  een toedienings- en verschaffingsdocument (afgekort TVD), 

of

•   een kopie van het diergeneeskundig voorschrift dat door de 

apotheker werd uitgevoerd en gevalideerd. .

Wanneer de verantwoordelijke dergelijke documenten ontvangt, 

samen met een geneesmiddel, moeten deze documenten :

•  gerangschikt worden op datum

•  hernummerd worden (eigen volgnummer te beginnen met 1)

•  bewaard worden gedurende minstens 5 jaar.

Deze verzameling van documenten wordt het REGISTER IN 

genoemd. Het bijhouden van deze documenten in dit register 

is een verplichting voor elke verantwoordelijke van dieren (vee-

houder), onafhankelijk van het feit of hij al dan niet deelneemt 

aan de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding.
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2. De keuze van een behandelende dierenarts

2.1. De overeenkomst met een bedrijfsdierenarts

Elke verantwoordelijke (veehouder) van runderen, varkens en 

pluimvee is verplicht om, per diersoort, een overeenkomst af te 

sluiten met een erkende dierenarts die op zijn bedrijf instaat voor 

de epidemiologische bewaking. Deze gekozen dierenarts noemt 

men de bedrijfsdierenarts.

Deze bedrijfsdierenarts staat in voor het uitvoeren van al de 

gereglementeerde taken en -maatregelen die voor de diersoort 

van toepassing zijn op het bedrijf.  Bij het vermoeden van een 

aangifteplichtige ziekte (vb. varkenspest, mond- & klauwzeer, …) 

MOET deze dierenarts geraadpleegd worden.

2.2. De overeenkomst met een bedrijfsbegeleidende dierenarts

Elke verantwoordelijke van gelijk welke diersoort (voedselprodu-

cerend) die zelf over een voorraad geneesmiddelen wil beschik-

ken, moet een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbe-

geleiding afsluiten met een erkende dierenarts. De keuze voor de 

diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding is vrijwillig. Deze geko-

zen dierenarts noemt men de bedrijfsbegeleidende dierenarts.

OPGELET!

Op de bedrijven waar een bedrijfsdierenarts verplicht is (voor 

de epidemiologische bewaking) en waar men kiest om deel te 

nemen aan diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding, kan enkel 

de bedrijfsdierenarts gekozen worden als bedrijfsbegeleidende 

dierenarts. In deze gevallen is de bedrijfsdierenarts ook de be-

drijfsbegeleidende dierenarts.
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2.3. De vrije keuze van een dierenarts

Voor elk geval van ziekte, probleem of ingreep, andere dan 

opgelegd in het kader van een reglementering, mag de verant-

woordelijke op gelijk welk moment op gelijk welke dierenarts 

een beroep doen om een behandeling of ingreep uit te voeren 

bij zijn dieren, zelfs als hoger vermelde overeenkomsten met de 

bedrijfs(begeleidende) dierenarts bestaan.  Enkel de bedrijfsbe-

geleidende dierenarts mag echter een groter volume genees-

middelen dan voor 5 dagen voorschrijven of verschaffen voor 

een behandeling.

 Samengevat in onderstaande tabel:

De epidemiologische bewaking Bedrijfsbegeleiding

Is verplicht voor: Is niet verplicht

Runderen

Varkens

Pluimvee

Kan voor alle soorten landbouwdieren 

(voedselproducerende dieren)

De dierenarts wordt genoemd:

bedrijfsdierenarts

De dierenarts wordt genoemd:

bedrijfsbegeleidende dierenarts

Voor elke diersoort op het bedrijf een 

aparte overeenkomst

Voor elke diersoort op het bedrijf een 

aparte overeenkomst

Per diersoort op het bedrijf mag dezelfde 

of een verschillende dierenarts aangeduid 

worden

Bij keuze van dierenarts voor

rund, varken, pluimvee:

dezelfde dierenarts kiezen als voor de 

epidemiologische bewaking

Het aanduiden van een plaatsvervangend 

bedrijfsdierenarts is

enkel verplicht bij rundvee en varkens

Het aanduiden van een plaatsvervangend 

bedrijfsbegeleidende dierenarts is

niet verplicht
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 3.  Geneesmiddelengebruik  
op het landbouwbedrijf

3.1.  Welke geneesmiddelen mogen aanwezig zijn  
op het bedrijf?

Het is de verantwoordelijkheid van de dierenarts om te bepalen 

welke geneesmiddelen hij in welke hoeveelheid al dan niet mag 

voorschrijven of verschaffen aan de verantwoordelijke.

Uw dierenarts kan u hierover meer uitleg verschaffen. Een over-

zichtstabel vindt u op de website van het FAGG:

www.fagg.be > Diergeneeskundig gebruik > Geneesmiddelen > 

Geneesmiddelen > Distributie & aflevering > Verschaffing van ge-

neesmiddelen aan de verantwoordelijke van dieren

De dierenarts die zelf de dieren behandelt (zelf geneesmid-

delen toedient), mag hiervoor alle vergunde geneesmiddelen 

aanwenden die volgens de geneesmiddelenwetgeving voor 

hem beschikbaar zijn. Indien noodzakelijk en op zijn verantwoor-

delijkheid, kan hij via de toepassing van het cascade-systeem 

desgevallend diergeneesmiddelen gebruiken die vergund zijn in 

andere Lidstaten. 

Om de veehouder te voorzien van geneesmiddelen heeft de 

dierenarts de keuze:

•  De geneesmiddelen zelf verschaffen ( = achterlaten)

•  De geneesmiddelen voorschrijven.

Echter, afhankelijk van uw relatie met de behandelende die-

renarts en het type geneesmiddel, kan het voorschrijven en/of 

verschaffen van sommige geneesmiddelen beperkt of verboden 

zijn (zie hoger vermelde link naar overzichtstabel). 
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Deze situaties zijn:

1.  sommige geneesmiddelen mogen ENKEL door dierenart-

sen gebruikt worden en nooit op het bedrijf aanwezig zijn 

(kolom A).

2.  sommige geneesmiddelen mogen niet voorgeschreven 

worden door de dierenarts, wel verschaft worden door hem.

3.  sommige geneesmiddelen mogen ENKEL op een land-

bouwbedrijf aanwezig zijn indien er een overeenkomst van 

diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding bestaat. In deze ge-

vallen mogen die geneesmiddelen enkel voorgeschreven of 

verschaft worden door de bedrijfsbegeleidende dierenarts.

4.  sommige geneesmiddelen mogen op een landbouwbedrijf 

aanwezig zijn zonder bijkomende voorwaarden.

Wanneer de dierenarts:

•  verschaft, zal hij een TVD opmaken 

•   voorschrijft, zal hij een voorschrift opstellen dat door een 

apotheker wordt uitgevoerd.

Een voorschrift is slechts vijftien dagen geldig

De verantwoordelijke ondertekent het voorschrift:

•   bij de opmaak ervan door de dierenarts

•   bij de uitvoering ervan door de apotheker.
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3.2. Hoeveel geneesmiddelen mogen aanwezig zijn op een bedrijf?

De hoeveelheid voorgeschreven of verschafte geneesmiddelen 

die op een bedrijf aanwezig mag zijn, wordt bepaald door het al 

dan niet aanwezig zijn van een overeenkomst van diergenees-

kundige bedrijfsbegeleiding.

•   Zonder overeenkomst:  hoeveelheid maximaal voor 5 dagen

•   Met overeenkomst:  hoeveelheid voor maximaal 2 maanden  

(voorraad of reserve)

3.3. Hoe geneesmiddelen bewaren?

Al de diergeneesmiddelen dienen op het bedrijf bewaard te 

worden in een lokaal dat gescheiden is van de dieren en de 

woonvertrekken.

Op gemengde bedrijven (meerdere diersoorten) mogen de 

geneesmiddelen per diersoort apart bewaard worden.

De geneesmiddelen moeten op gepaste wijze worden bewaard 

(indien nodig in de koelkast) in de originele verpakking waarop 

de identiteit van de verschaffer (apotheker of dierenarts) en een 

nummer (van voorschrift of TVD) vermeld zijn. Desgevallend 

worden de instructies van de dierenarts opgevolgd.

3.4. Hoe het gebruik van de geneesmiddelen verantwoorden?

1. Bedrijf zonder diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding

In dit geval is er vóór elk gebruik van geneesmiddelen steeds een 

tussenkomst van een dierenarts. Het gebruik van geneesmid-

delen die na tussenkomst van een dierenarts voorgeschreven of 

verschaft worden voor een nabehandeling van 5 dagen, moet 

niet verantwoord worden in een register UIT. Het is voldoende 

dat de verantwoordelijke de instructies in het TVD of in het voor-

schrift nauwgezet opvolgt.
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2. Bedrijf met diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding

In dit geval kan de veehouder zelf een behandeling uitvoeren 

volgens de noodzaak (preventief, een handeling of na initiële 

diagnose) die initieel door de bedrijfsbegeleidende dierenarts is 

vastgesteld.

Op elk bedrijf dat deelneemt aan de diergeneeskundige bedrijfs-

begeleiding, moet een register UIT aanwezig zijn voor de betrok-

ken diersoort waarvoor de begeleiding geldt.

  •   De registratie van het gebruik van geneesmiddelen ge-

beurt per diersoort in een apart register.

De verantwoording van het gebruik van de aanwezige genees-

middelen geldt in de volgende situatie:

  •   Elk gebruik van geneesmiddelen tijdens de risicoperiode 

(zie tabel hierna) moet steeds worden ingeschreven in het 

geneesmiddelenregister van het bedrijf.

De risicoperiode

De risicoperiode hangt af van de diersoort en stelt een periode voor voorafgaand aan het tijdstip 

waarop de dierlijke producten in de voedselketen terechtkomen

Runderen en varkens Twee maand voor het slachten

Pluimvee, konijnen, hertachtigen, geiten, 

schapen, paarden en vissen
Eén maand voor het slachten

Vleeskalveren Vanaf de leeftijd van 16 weken

Pluimvee in de legperiode (eieren voor 

menselijke consumptie)
Altijd

Bijen in de periode waarin voor menselijke 

consumptie bestemde honing wordt 

geproduceerd

Altijd
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Het wordt evenwel aangeraden om elk gebruik van geneesmid-

delen bij fok- en gebruiksdieren steeds in te schrijven. Het is 

immers steeds mogelijk dat een dier om een of andere onver-

wachte reden toch zou gecommercialiseerd worden, al dan niet 

voor slachting. Op dat moment moet deze informatie kunnen 

worden meegedeeld, zoals beschreven onder punt 4.

Ook de dierenarts is niet verplicht een TVD op te maken bij de 

toediening van geneesmiddelen aan de dieren buiten de risico-

periode, behalve in onderstaande gevallen:

  •   bij elke toediening van de geneesmiddelen die stoffen be-

vatten die toegelaten zijn onder de hormonenwetgeving;

  •   bij elke toediening van de geneesmiddelen die gebruikt 

worden tegen een gereglementeerde (of aangifteplichtige) 

ziekte;

  •   bij elke toediening van de geneesmiddelen die gebruikt 

worden in toepassing van de cascade-regeling;

Het wordt evenwel aangeraden om voor elke behandeling, uitge-

voerd door de dierenarts, een TVD te eisen. Het is immers steeds 

mogelijk dat een dier om een of andere onverwachte reden toch 

zou gecommercialiseerd worden, al dan niet voor slachting. Op 

dat moment moet deze informatie kunnen worden meegedeeld, 

zoals beschreven onder punt 4.

De dierenarts moet daarentegen steeds een TVD opstellen wan-

neer geneesmiddelen worden verschaft opdat de aanwezigheid 

van geneesmiddelen op het bedrijf te allen tijde kan worden 

verantwoord (zie onder punt 1. Verantwoording).
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 4.  Verhandelen van dieren die behandeld werden 
met geneesmiddelen

4.1. De wachttijd

Voor elk geneesmiddel geldt er een bepaalde wachttijd na de 

laatste toediening. De wachttijd van een geneesmiddel staat 

steeds vermeld in de bijsluiter en deze wachttijd is de minimale 

periode die steeds dient gerespecteerd te worden, ook door de 

dierenarts. Ook een wachttijd van 0 dagen wordt steeds vermeld. 

Gedurende deze wachttijd mogen noch de behandelde dieren 

(vlees), noch de dierlijke producten ervan (melk, eieren, …) in de 

voedselketen gebracht worden.

De behandelende dierenarts die geneesmiddelen voorschrijft, 

aflevert of toedient, vermeldt steeds opnieuw de wachttijd op de 

afgeleverde documenten. De dierenarts kan steeds een LANGERE 

wachttijd voorschrijven dan voorzien in de bijsluiter. In dat geval 

geldt steeds de door de dierenarts opgegeven wachttijd.

OPGELET: de wachttijd dient steeds berekend te worden na de 

laatste toediening van het geneesmiddel aan een dier.

4.2. Handel tussen (vee)houders – niet verstreken wachttijden

Telkens wanneer een dier (of groep dieren) verhandeld wordt 

vóór het verstrijken van de wachttijd van een behandeling met 

geneesmiddelen die werd ingezet door de dierenarts of uitge-

voerd door de verantwoordelijke, moet de overlater (= bij wie 

de dieren afgevoerd worden) een attest in tweevoud opmaken 

dat door beide partijen (overlater en overnemer) wordt onderte-

kend. Elke partij krijgt een exemplaar van het attest.
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Het attest levert het bewijs dat de overlater de overnemer cor-

rect heeft ingelicht over het feit dat het dier of de producten 

ervan gedurende een welbepaalde periode niet voor menselijke 

consumptie bestemd mogen zijn (gevaar voor aanwezigheid van 

residuen van geneesmiddelen).

De overlater die het attest heeft opgemaakt, moet zijn exemplaar 

gedurende 5 jaar op het bedrijf bewaren en het toevoegen aan:

  •  ofwel het register UIT voor geneesmiddelengebruik

  •   ofwel het register IN als er geen diergeneeskundige be-

drijfsbegeleiding gebeurt voor de desbetreffende diersoort.

Een dergelijk attest moet NIET worden opgemaakt bij het ver-

handelen van :

  •  kalveren jonger dan 30 dagen oud ;

  •  biggen van minder dan 25 kg.

In bijlage vindt U een voorstel van attest ter indicatie.

4.3. Handel naar het slachthuis – verplichte voedselketeninformatie

Het is verboden om dieren te laten slachten die met geneesmid-

delen behandeld werden en die zich in de wachttijd daarvan 

bevinden.

Telkens wanneer een dier (of groep dieren) verhandeld wordt 

met het oog op de slachting, dient via de “voedselketeninforma-

tie” informatie over de historiek (ziektes, resultaten van laborato-

riumonderzoeken, …) van het dier (of de groep dieren) aan het 

slachthuis te worden bezorgd. Deze informatie behelst ook gege-

vens over het gebruik van geneesmiddelen, gemedicineerde 

voeders en voederadditieven met een verplichte wachttijd.
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Met name dient steeds melding gemaakt te worden van de data 

of periodes van de behandelingen met geneesmiddelen en de 

wachttijden die werden opgelegd door de dierenarts.

Voor meer gedetailleerde informatie over de vereisten m.b.t. de 

voedselketeninformatie per diersoort, zie de website van het 

FAVV:

www.favv.be > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierlijke 

producten > Vlees > Voedselketeninformatie (VKI)

5. Documenten

5.1. Bestellen van de documenten

De documenten die nodig zijn om deze wetgeving te  

kunnen toepassen, zijn beschikbaar bij Dierengezondheidszorg 

Vlaanderen (DGZ, in Wallonië bij ARSIA).

Voor dierenartsen zijn dat : het TVD, de vignetten en de twee 

verschillende modellen van voorschriften . Voor de verantwoor-

delijken gaat het om het uitgaand register voor geneesmidde-

lengebruik.

5.2. Bewaren van de documenten

Register-IN (TVD en voorschriften) (punt 1)

5 jaarRegisters voor geneesmiddelengebruik (punt 3.4)

Attesten (punt 4)
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6. Handel in geneesmiddelen ?
 

Elk geneesmiddel dat in België wordt gebruikt, moet steeds 

vergund zijn (= beschikken over een vergunning voor het in de 

handel brengen = VHB). De toepassing van de cascade vormt 

hierop een uitzondering (zie verder).

 Het aankopen in het buitenland van geneesmiddelen (al dan 

niet voorschriftplichtig), zelfs als ze identiek zijn aan de Belgi-

sche, is verboden.

Immers bij het binnenbrengen van deze geneesmiddelen in 

België spreekt men van “invoer” van geneesmiddelen. Hiervoor is 

een specifieke vergunning vereist. Noch de dierenarts, noch de 

veehouder heeft een dergelijke vergunning.

Dit verbod op invoer zonder vergunning geldt ook voor de 

geneesmiddelen die in het buitenland vrij (= niet voorschrift-

plichtig) worden aangeboden. Dit geneesmiddel zou in België 

immers als voorschriftplichtig kunnen geklasseerd zijn, wat de 

tussenkomst van een dierenarts vereist en een bewijs van het 

verwerven ervan (in het register IN) noodzakelijk maakt.

Wanneer dergelijke geneesmiddelen uit het buitenland op een 

landbouwbedrijf worden aangetroffen, riskeert men beschuldigd 

te worden van het bezit van illegale geneesmiddelen. Hierop 

staan zware sancties: H-statuut van het bedrijf en/of gerechte-

lijke vervolging.

Het beoordelen van het al dan niet voorschriftplichtig zijn van 

een geneesmiddel is voor de burger en veehouder niet steeds 

gemakkelijk. De dierenarts en apotheker zijn hiervan wel op de 

hoogte en zij kunnen u hierover de juiste informatie verschaffen.

Dit zijn dan ook de beste informatiebronnen om te voorkomen 

dat men later voor dure verrassingen zou komen te staan.
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Wees dus steeds op uw hoede wanneer op de “vrije” markt ge-

neesmiddelen worden aangeboden !

CASCADE

Indien noodzakelijk, kan de dierenarts via de toepassing van het 

cascade-systeem diergeneesmiddelen voorschrijven, verschaffen 

of gebruiken die vergund zijn in andere Lidstaten. De keuze om 

gebruik te maken van de cascade is evenwel strikt voorbehou-

den aan de dierenarts die er de volle verantwoordelijkheid voor 

heeft.

Wanneer het gebruik van de cascade verantwoord is, mogen 

deze “buitenlandse” geneesmiddelen ook op het landbouwbe-

drijf aanwezig zijn in de reserve van de veehouder. Hierbij gelden 

evenwel ook de regels die vermeld staan onder de punten 3.1 en 

3.2 (zie hoger).

De cascade geldt NIET voor geneesmiddelen uit derde landen.

7.  Verantwoord gebruik van geneesmiddelen  
(antibiotica)

In het verantwoord gebruik van geneesmiddelen is de tandem 

veehouder-dierenarts essentieel.

Elke inzet van geneesmiddelen, om welke reden dan ook, en al 

dan niet in het kader van de bedrijfsbegeleiding, dient steeds 

voorafgegaan te worden door een bedrijfsbezoek van de dieren-

arts. Hierbij worden:

•   de problematiek besproken

•   een onderzoek ingesteld naar de juiste diagnose,

•  de mogelijke (gepaste) maatregelen besproken.
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Het inzetten van curatieve geneesmiddelen (antibiotica) is in een 

eerste, acute fase vaak noodzakelijk, maar moet gekaderd wor-

den binnen een bedrijfsvoering waarin preventie op de eerste 

plaats komt, onder meer door:

•  aanpassingen aan de bedrijfsvoering en het management,

•  bioveiligheidsmaatregelen,

•   preventieve gezondheidsprogramma’s (vaccinaties, hygiëne, 

…).

8. Antibioticaresistentie
Antimicrobiële middelen zijn noodzakelijk om de dierengezond-

heid en het dierenwelzijn te garanderen. Een gevolg van het 

gebruik van antimicrobiële middelen is echter het voorkomen 

van resistentie tegen deze middelen. Om deze middelen in de 

toekomst te kunnen blijven inzetten is het nodig om de  

resistentie tegen te gaan. Volgende aandachtspunten zijn  

hierbij belangrijk:

•   beperk/vermijd het preventief gebruik van antimicrobiële 

middelen,

•  beperk/vermijd groepsbehandelingen,

•   gebruik steeds de door de dierenarts voorgeschreven toedie-

ningsmethoden en doseringen,

•  respecteer de behandelingsduur,

•   contacteer de dierenarts bij onvoldoende effect van de 

behandeling.



geneesmiddelen op het landbouwbedrijf 

vademecum 
voor de veehouder
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Bijlage

Welke geneesmiddelen mogen aanwezig zijn  
en wie mag ze afgeven?

Zie ook onder 3.1

www.fagg.be > Diergeneeskundig gebruik > Geneesmiddelen > 

Geneesmiddelen > Distributie & aflevering > Verschaffing van  

geneesmiddelen aan de verantwoordelijke van dieren

Lijst van de aangifteplichtige dierenziekten 

Bepaalde dierenziekten zijn onderworpen aan een meldings-

plicht zodat het risico op de verspreiding ervan zoveel mogelijk 

beperkt kan worden. Aangifte moet gedaan worden bij het Fede-

raal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

De lijst met de aangifteplichtige ziekten vindt u op de website 

van het FAVV, via onderstaande link:

www.favv.be >  Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > 

Dierengezondheid > Zoosanitaire toestand in België
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Document handel tussen (vee)houders

Voorstel van attest ter indicatie

Ik ondergetekende,  ...........................................................................................................................

(naam – voornaam – adres)

verklaar dat het dier of het aantal dieren ...................................................................................

(identificatie)

uit het beslag ........................................................................................................................................

(nummer van het beslag – adres)

behandeld geweest is op datum van...........................................................................................

met  ..........................................................................................................................................................

(stoffen)

en dat de wachttijd van  ........................................................ dagen eindigt op  … / … / …

Opgemaakt in twee exemplaren te  .................................................................op … / … / …

Handtekening van de overnemer voor ontvangst  handtekening van de overlater

Dit attest is toe te voegen

•   Bij het begeleidingsluik van het identificatiedocument

•   Bij het vervoersdocument.



Federaal Agentschap 

voor de Veiligheid  

van de Voedselketen

 
AC-Kruidtuin — Food Safety Center

Kruidtuinlaan 55 

1000 Brussel

Tel. : 02 211 82 11

Fax : 02 211 82 00

www.favv.be


