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1. Doel 
 
Deze omzendbrief beschrijft de voorwaarden tot het bekomen van een toelating tot grensbeweiding 
met Frankrijk en de procedure daartoe. 
Dit protocol met Frankrijk zorgt ervoor dat runderen ingezet kunnen worden in de grensbeweiding met 
1 jaarlijkse aanvraag per veehouder, in plaats van een certificatie per zending zoals stricto sensu door 
de richtlijn 64/432/EEG wordt voorzien. 
 
 
2. Toepassingsgebied 
 
Het laten weiden van Belgische runderen op weiden die op Frans grondgebied gelegen zijn in de 
grensstreek met België. 
 
 
3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 
 
Gebaseerd op de principes van: 

• Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken 
op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens. 

• Koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het 
intracommunautair verkeer van runderen en varkens. 

 
3.2. Andere 

 
• Protocole d'accord concernant le pacage frontalier des bovins entre la Belgique et la France – 

signé le 6 juin 2012. 
Vertaald : reglement inzake de grensbeweiding van runderen tussen België en Frankrijk – 
getekend op 6 juni 2012. 
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4. Definities en afkortingen 
 

• Verordening (EG) nr° 1/2005: Verordening (EG) nr° 1/2005 van de Raad van 22 december 
2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende 
activiteiten. 

• PCE: provinciale controle-eenheid van het FAVV. 
• Vereniging:  

 ARSIA: association régionale de santé et d’identification animal 
 DGZ: Dierengezondheidszorg Vlaanderen 

• TVD: toedienings- en verschaffingsdocument. 
• Protocol : reglement inzake de grensbeweiding van runderen tussen België en Frankrijk 
• IBR: infectieuze bovine rhinotracheïtis 

 
 
5. Grensbeweiding met Frankrijk: toelating en procedure 

 
5.1. Toepassingsgebied en de transportregel van 50 km 

 
De grensbeweiding is enkel van toepassing op de weiden op Frans grondgebied die gelegen zijn in de 
gemeenten die grenzen aan de landsgrens tussen België en Frankrijk. 
Voor zendingen die verder gaan dan deze grensgebieden, gelden de klassieke regels van het 
intracommunautaire handelsverkeer overeenkomstig de wetgeving, vermeld onder punt 3.1. 
 
De beslagen waarvoor de aanvraag geldt, moeten gelegen zijn in de Belgische gemeenten die 
grenzen aan Frankrijk. 
 
Aangezien de op de grensbeweiding van toepassing zijnde afstanden kleiner zijn dan 50 km, kan het 
vervoer vallen onder de uitzondering, bedoeld bij artikel 1.2.b) van Verordening (EG) N° 1/2005 en 
kan dit worden beschouwd als niet commercieel (bedrijfseigen) vervoer. Voor veehouders die dit 
vervoer zelf uitvoeren met hun eigen voertuigen is dus geen toelating als vervoerder vereist, noch een 
gekeurd voertuig. 
 

5.2. De aanvraag 
 
Alvorens een aanvraag voor grensbeweiding te richten aan de PCE, dient de veehouder contact te 
nemen met de vereniging (ARSIA-DGZ) om kennis te nemen van de modaliteiten en de nodige 
documenten. 
 
Een aanvraag voor grensbeweiding dient elk kalenderjaar schriftelijk te gebeuren bij de PCE. 
Bij de aanvraag voegt de veehouder: 

- een akkoordverklaring, waarmee hij kennis neemt van en rekening houdt met de voorwaarden 
uit het protocol (artikel 3.2 en artikel 4.1, d) en f), daarvan) – zie bijlage I. Deze tekst wordt 
ondertekend met vermelding van de woorden “gelezen en goedgekeurd”, 

- het attest dat de lijst van deel te nemen runderen bevat (zie onder punt 5.4). 
 
Een model van aanvraag kan bekomen worden bij de vereniging. 
Het attest dat de lijst met runderen bevat, wordt opgesteld door de vereniging op vraag van de 
veehouder. 
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5.3. De toelating 
 
De toelating voor de grensbeweiding wordt door de PCE afgeleverd en is geldig voor één 
weideseizoen (1 kalenderjaar). Desgevallend dient de aanvraag jaarlijks hernieuwd te worden. 
 
A. De PCE geeft een toelating af voor zover het beslag beantwoord aan de basisvoorwaarden van 

artikel 4 van het protocol. Dit artikel bepaalt dat de runderen: 
a) niet afkomstig zijn uit een gebied of een bedrijf waarvoor door de bevoegde nationale 

autoriteit ingestelde beperkende maatregelen gelden tenzij in een specifieke regeling tussen 
de betrokken lidstaten hiervan wordt afgeweken; 

b) nooit gevaccineerd werden tegen mond- en klauwzeer; 
c) behoren tot een officieel brucellose-vrij, officieel tuberculose-vrij en leucose-vrij 

rundveebeslag; 
d) desgevallend gevaccineerd zijn tegen blauwtong: zie verder onder punt C; 
e) behoren tot een beslag dat minstens het statuut I-2 heeft inzake IBR; 
f) behandeld zijn tegen runderhorzel: zie verder onder punt C. 

 
B. Daarnaast is een attest (zie onder punt 5.4) vereist dat de runderen vermeldt die kunnen 

deelnemen aan de grensbeweiding. Dit attest wordt opgesteld door de vereniging, vóór het 
indienen van een aanvraag bij de PCE. Het attest dient geviseerd te worden door de PCE vóór 
dat de runderen vertrekken naar de grensweiden. 

 
C. De bepalingen van artikel 4 van het protocol, zijnde de behandelingen voor: 

 blauwtong (punt d) in artikel 4), 
 runderhorzel (hypodermose) (punt f) in artikel 4), 

zijn uit te voeren op initiatief van de veehouder en te attesteren in het attest (zie onder punt 5.4). 
 

 Blauwtong (BT): 
o De runderen, ouder dan 90 dagen, moeten vóór hun terugkeer naar België volledig 

gevaccineerd zijn tegen BT. De vaccinatie dient uitgevoerd te worden nadat de dieren in 
Frankrijk zijn aangekomen. Elk rund dient tweemaal gevaccineerd te worden en de 
terugkeer naar België mag ten vroegste plaatsvinden 30 dagen na de 2e vaccinatie. 

o Runderen, jonger dan 90 dagen: indien er op de weiden in Frankrijk kalveren worden 
geboren uit runderen die niet volledig gevaccineerd zouden zijn, dienen deze kalveren na 
terugkeer in België: 

 Ofwel een serologisch onderzoek te ondergaan, 28 dagen na de terugkeer; 
 Ofwel een virologisch onderzoek te ondergaan, 14 dagen na de terugkeer. 

Vaccinatie tegen BT – serotype 1 en 8 moet door de bedrijfsdierenarts worden uitgevoerd. 
De dierenarts kan beschikken over het vaccin, beschikbaar via Frankrijk en te bestellen via de 
regels van de cascade. Momenteel is het vaccineren tegen BT – serotype 1 op het Belgische 
grondgebied nog verboden. 
De dierenarts moet bij het uitvoeren van deze vaccinatie een toedienings- en 
verschaffingsdocument opmaken en de vaccinatie noteren in het attest (zie onder punt 5.4) van 
de grensbeweiding. 

 
 Runderhorzel (hypodermose): 

De runderen die in grensbeweiding gaan, moeten behandeld zijn tegen runderhorzel. 
Deze behandeling moet reeds uitgevoerd zijn in het voorgaande kalenderjaar, voor op een datum 
die ligt tussen 31 oktober van het voorgaande kalenderjaar en de datum van aanvraag tot 
grensbeweiding. 
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Om die reden kunnen de volgende runderen niet deelnemen aan de grensbeweiding: 
- jonge dieren, geboren na 31 oktober van het voorgaande jaar, 
- runderen, toegevoegd aan het beslag na 31 oktober van het voorgaande jaar. 
 
- Wanneer de dierenarts deze behandeling uitvoert: 
De behandeling moet door de bedrijfsdierenarts ingeschreven worden onder punt A), van het 
attest (zie onder punt 5.4). 
Het is aan te raden om van de dierenarts een toedienings- en verschaffingsdocument (TVD) te 
vragen bij het uitvoeren van deze behandeling. Wettelijk is het toegelaten dat de dierenarts dit 
TVD opmaakt. 

 
- Wanneer de dierenarts het geneesmiddel heeft verschaft: 
De verschaffing moet door de bedrijfsdierenarts ingeschreven worden onder punt A), van het 
attest (zie onder punt 5.4 en bijlage II). 
Dit op basis van het toedienings- en verschaffingsdocument dat ter gelegenheid van de aflevering 
moet worden opgemaakt door de dierenarts. 

 
5.4. Het attest 

 
Voor de grensbeweiding dient, naast de toelating, een attest te worden opgemaakt dat bevat: 

- de lijst van runderen die kunnen deelnemen aan de grensbeweiding, 
- de behandelingen van deze runderen (zie onder punt 5.3.C): 

o de vaccinatie tegen blauwtong, 
o de behandeling tegen runderhorzel. 

 
Dit attest wordt opgesteld door de vereniging op vraag van de veehouder en dient de aanvraag voor 
toelating te vergezellen (zie punt 5.2). Het attest moet geviseerd worden door de PCE. 
 
De vereniging is verantwoordelijk om een correcte lijst op te maken van de runderen die mogen 
deelnemen aan de grensbeweiding. 
De vereniging drukt op vraag van de veehouder een lijst af van: 

a. ofwel alle runderen van het beslag die in aanmerking zouden kunnen komen voor de 
grensbeweiding; 

b. ofwel specifiek gevraagde runderen van het beslag. 
De runderen worden numeriek gerangschikt op basis van het volledige identificatienummer. 
De datum van opmaak van de lijst wordt vermeld + het aantal pagina’s van het attest. 
 
De lijst wordt opgesteld overeenkomstig de bijlage II. 
 
Enkel een volledig gedrukte lijst met runderen is geldig. Handgeschreven aanvullingen van runderen 
zijn niet toegelaten.  
 
Runderen die niet toegelaten zijn tot de grensbeweiding: 

- Er wordt geen lijst afgedrukt indien: 
o het beslag niet beschikt over: 

 een statuut B-4-1, T-3-1, L-3-1,  
 minimaal het statuut I-2, 

o er minder dan 30 dagen geleden runderen op het beslag werden aangevoerd uit een 
derde land [ Richtlijn 64/432/EEG: artikel 6.1, laatste streepje en protocol: artikel 
3.2.b) ]. 
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- Er worden geen runderen op de lijst geplaatst die: 
o minder dan 30 dagen verbleven hebben op het beslag [ Richtlijn 64/432/EEG: artikel 

6.1, eerste streepje en protocol: artikel 3.2.c) ]. 
o geboren zijn na 31 oktober van het jaar voorafgaand aan de grensbeweiding (zie 

behandeling runderhorzel onder punt 5.3.C) 
o aan het beslag werden toegevoegd na 31 oktober van het voorgaande jaar (zie 

behandeling runderhorzel onder punt 5.3.C). 
 
Visum PCE: 
Het attest dient na opmaak door de vereniging (lijst runderen) en na invulling door de veehouder en/of 
de dierenarts (vak A: runderhorzel) geviseerd te worden door de PCE. Hierbij bevestigt de PCE het 
aantal runderen op de lijst. 
 
De vereniging houdt voor elke aanvraag / voor elk beslag een volledig dossier bij van alle aanvragen 
en wijzigingen. 
Elk dossier wordt gedurende minstens 5 jaar bewaard bij de vereniging. Het dossier is per jaar steeds 
beschikbaar onder elektronische vorm. 
De PCE voorziet de vereniging van een kopie van de gegeven toelating en het attest, onder 
elektronische vorm (scan).  
 

5.5. Transport naar/van de grensweiden 
 
Enkel de dieren die op de lijst in het attest voorkomen, mogen deelnemen aan de grensbeweiding. 
 
Enkel een volledig gedrukte lijst met runderen is geldig. Handgeschreven aanvullingen van runderen 
zijn niet toegelaten.  
 
Tijdens de transporten heen/terug moeten volgende documenten steeds aanwezig zijn: 

a. de toelating tot grensbeweiding van de PCE; 
b. het volledig attest met de lijst van de runderen die (kunnen) deelnemen en de details over hun 

identiteit (identificatienummer, geboortedatum, geslacht, haarkleur). 
(De niet-gevalideerde identificatiedocumenten moeten niet aanwezig zijn). 
 
Bij het wegbrengen/terughalen wordt, vóór dat het vervoer wordt uitgevoerd, bij elk rund dat wordt 
vervoerd de datum van vertrek/retour ingeschreven op de lijst in het attest en die het vervoer moet 
vergezellen. 
 

5.6. Het gebruik van de weiden 
 
Ook bij de grensbeweiding geldt dat de runderen van verschillende beslagen niet samen mogen 
weiden. Beslagen moeten strikt gescheiden blijven. Dit geldt ook voor het transport van deze dieren 
naar en van de weiden. 
 

5.7. Het inlichten van de Franse overheid 
 
De vereniging maakt van elke goedgekeurde aanvraag tot grensbeweiding (gegeven toelating) een 
elektronisch dossier over aan de bevoegde Franse overheid. 
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5.8. Overgangsperiode 
 
Gelet op de datum van ondertekening van dit protocol en het reeds lopende seizoen 2012 van 
grensbeweiding, zal de uitvoering van dit protocol slechts integraal ingang kunnen vinden vanaf 2013. 
De reeds opgemaakte dossiers voor 2012 dienen niet herwerkt te worden. 
 
 
6. Bijlagen 
 
Bijlage I: akkoordverklaring. 
Bijlage II: model van toelating en attest met de lijst van runderen – VERPLICHT in het Frans of in 
voorkomend geval in 2 talen. 
 
 
7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
1.1 12/11/2012 Redactionele aanpassingen 
2.0 Datum van publicatie Aangepast protocol: Frankrijk is vrij van 

Blauwtong + redactionele aanpassingen 
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BIJLAGE I.  ANNEXE I. 
   
IntentieAkkoordverklaring van de 
verantwoordelijke veehouder voor deelname aan 
de grensbeweiding. 

 Déclaration d’accord de principe de l’éleveur 
responsable pour la participation au pacage 
frontalier. 

   
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de inhoud 
van het “reglement inzake de grensbeweiding van 
runderen tussen België en Frankrijk” en aanvaard 
haar bepalingen. 

 Je déclare avoir pris connaissance du contenu du 
« Protocole d'accord concernant le pacage frontalier 
des bovins entre la Belgique et la France » et 
j’accepte ces dispositions. 

   
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de 
volgende voorwaarden : 

 Je déclare avoir pris connaissance des règles 
suivantes : 

   
1. Artikel 3.2 van het protocol grensbeweiding: 1. Article 3.2 du protocole pacage : 

   
a) enkel een aanvraag te doen voor weiden die 

gelegen zijn in een gemeente welke grenst aan 
de landsgrens tussen België en Frankrijk; 

a) introduire une demande d'autorisation de pacage 
frontalier uniquement pour des parcelles situées 
dans des communes limitrophes de part et 
d’autres de la frontière franco-belge ; 

b) gedurende de periode van grensbeweiding geen 
runderen afkomstig uit een derde land aan het 
veebeslag toe te voegen tenzij nadat aan de 
grensbeweiding een einde werd gesteld; 

b) ne pas introduire de bovins provenant de pays 
tiers dans mon cheptel pendant la période de 
pacage frontalier à moins d'avoir mis fin à celle-
ci ; 

c) enkel runderen aan grensbeweiding te laten 
deelnemen die volledig geïdentificeerd zijn 
overeenkomstig de regelgeving van toepassing 
(KB van 23 maart 2011 tot vaststelling van een 
identificatie- en registratieregeling voor runderen) 
en die sedert tenminste 30 dagen of sinds hun 
geboorte reglementair deel uitmaken van het 
veebeslag; 

c) ne laisser participer au pacage frontalier que des 
bovins qui sont identifiés conformément à la 
réglementation en vigueur (l’AR 23 mars 2011 
établissant un système d'identification et 
d'enregistrement des bovins) et qui, depuis au 
moins 30 jours ou depuis leur naissance, font 
partie réglementairement de mon cheptel ; 

d) bij iedere terugvoer voor het vertrek op de lijst bij 
de toelating tot grensbeweiding de datum en het 
aantal teruggevoerde runderen te vermelden en 
binnen de 24 uur na terugvoer ieder individueel 
rund dat op die datum werd teruggevoerd; 

d) pour tout retour, inscrire, avant le départ, sur la 
liste jointe à l'autorisation de pacage frontalier la 
date et le nombre de bovins ramenés et, dans les 
24 heures suivant le retour, chaque bovin 
individuel ramené à cette date ; 

e) onverwijld aangifte te doen van elk verlies van 
oormerken en het voorkomen van of de 
verdenking van het voorkomen van een 
besmettelijke ziekte bij een aan de 
grensbeweiding deelnemend rund en dit zowel bij 
de bevoegde diergeneeskundige autoriteit van het 
partnerland (zijnde Frankrijk) waar de runderen 
weiden als de bevoegde PCE van het land van 
herkomst (zijnde België); 

e) déclarer sans tarder tout perte de marque 
auriculaire et toute maladie contagieuse à 
déclaration obligatoire ou toute suspicion d'une 
telle maladie chez un des bovins participant au 
pacage frontalier, et ce à la fois à l'autorité 
vétérinaire locale compétente du pays partenaire 
(c'est-à-dire la France) où les bovins pâturent et à 
l'UPC compétente (c'est-à-dire la Belgique) ; 

f) de toestemming te geven tot en volledige 
medewerking te verlenen bij ieder onderzoek dat 
door de bevoegde diergeneeskundige autoriteit 
van het partnerland (zijnde Frankrijk) noodzakelijk 
wordt geacht en in het kader van de opsporing en 

f) autoriser et collaborer entièrement à tout examen 
jugé nécessaire par l'autorité vétérinaire locale 
compétente du pays partenaire (c'est-à-dire la 
France) et obligatoire pour l'exécution des 
mesures prescrites dans le cadre du dépistage et 
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bestrijding van een voor runderen besmettelijke 
ziekte verplicht is bij de uitvoering van de 
voorgeschreven maatregelen; 

de la lutte contre une maladie contagieuse pour 
les bovins ; 

g) de betrokken runderen voor het verstrijken van de 
uiterste datum van de ontheffing voor 
grensbeweiding terug te voeren naar het 
veebeslag in het land van herkomst ( België);  

g) ramener les bovins concernés dans le cheptel du 
pays de provenance (la Belgique) avant la date 
de fin d'autorisation de pacage ; 

h) de runderen onverwijld en volgens de 
aanwijzingen van de door de bevoegde 
diergeneeskundige autoriteit (zijnde Frankrijk of 
België) over de grens terug te voeren indien deze 
daartoe opdracht geeft. 

h) ramener sans tarder les bovins concernés de 
l'autre côté de la frontière suivant les instructions 
de l'autorité vétérinaire locale compétente (c'est-
à-dire la France ou la Belgique), si celui-ci en 
donne l'ordre. 

   
2. Artikel 4.1. d) en f) van het protocol 

grensbeweiding: 
 2. Article 4.1 d) et f) du protocole pacage : 

Blauwtong (d) : 
 De runderen, ouder dan 90 dagen, worden 

volledig gevaccineerd voor hun terugkeer 
naar België tegen Blauwtong – serotype 1 
en 8, met een vaccin dat in Frankrijk is 
goedgekeurd en overeenkomstig de 
bijsluiter van het vaccin, en er dienen 
minstens 30 dagen verlopen te zijn, te 
rekenen vanaf de datum van de 2e 
vaccinatie zodat de volledige 
vaccinatiecyclus (2 vaccinaties) op het 
Franse grondgebied werd uitgevoerd; 

 De runderen, jonger dan 90 dagen, zijn 
geboren op het Franse grondgebied uit 
gevaccineerde moeders of moeten bij hun 
terugkeer in België een serologisch of 
virologisch onderzoek ondergaan, 
respectievelijk 28 of 14 dagen na hun 
terugkeer in België, en het resultaat moet 
gunstig zijn. 

 Fièvre Catarrhale Ovine : 
 Les bovins d'âge supérieur à 90 jours, 

seront totalement vaccinés avant leur retour 
en Belgique, contre les sérotypes 1 et 8 de 
la Fièvre Catarrhale Ovine à l’aide d’un 
vaccin approuvé par les autorités 
françaises, et conformément aux 
spécifications techniques de ce vaccin, si au 
moins trente (30) jours se sont écoulés, 
calculés à partir de la date de la seconde 
injection du dernier vaccin et que la totalité 
du cycle vaccinal des deux vaccinations, y 
compris les trente jours d'attente, se soit 
déroulée en France ; 

 Les bovins d’âge inférieur à 90 jours, sont 
nés en France de mères vaccinées (les 
animaux nés de mères non vaccinées 
doivent être soumis à un examen 
sérologique ou virologique, avec résultat 
négatif, après respectivement 28 et 14 jours 
à leur retour en Belgique) ; 

Runderhorzel (hypodermose) (f) :  
De runderen hebben individueel een behandeling 
ondergaan tegen runderhorzel en dit voor na 31 
oktober van het jaar voorafgaand aan de 
grensbeweiding. 

 L’hypodermose (f) :  
Les bovins ont subi un traitement individuel contre 
l’hypodermose postérieurement au 31 octobre de 
l’année qui précède la demande de pacage. 

   
HANDTEKENING van de verantwoordelijke – te 
onderschrijven met: 
 « gelezen en goedgekeurd ». 

 SIGNATURE du responsable – à écrire : 
« lu et approuvé » 
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BIJLAGE II  ANNEXE II 
   
   

TOELATING AFGELEVERD IN TOEPASSING VAN 
HET REGLEMENT INZAKE DE 

GRENSBEWEIDING VAN RUNDEREN TUSSEN 
BELGIË EN FRANKRIJK 

 

 AUTORISATION DELIVREE EN APPLICATION DU 
REGLEMENT CONCERNANT LE PACAGE 

FRONTALIER DES BOVINS ENTRE LA BELGIQUE 
ET LA FRANCE 

 
voor het jaar: ……………………. 

  
pour l’année : ………………….. 

    
De Belgische Overheid (FAVV) levert hierbij een 
toelating af voor de grensbeweiding met 
FRANKRIJK 

 L’autorité belge (AFSCA) délivre une 
autorisation de pacage frontalier pour bovins 
vers la FRANCE 

    
aan veehouder/verantwoordelijke (naam – voornaam – adres – tel. nr. / GSM) 
au détenteur/responsable (nom – prénom – adresse – n° tél. / GSM) 
 
   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
 
voor de runderen afkomstig van het rundveebeslag / de ‐stapel (adres – uniek nummer) 
pour des bovins provenant du troupeau / cheptel (adresse ‐ n° unique) 
 
   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
 
Beslagnummer ‐ N° du troupeau :     .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   . 
 
De lijst van runderen waarvoor deze toelating geldig is, bevindt zich in het attest in bijlage (punt B). 
La liste de bovins pour lesquels l’autorisation est valable est jointe à l’attestation (point B) en 
annexe. 
 
  Plaats(en) van beweiding in Frankrijk: 

Lieu(x) du pacage en France : 
 

Gemeente / Commune  Adres / Adresse 

Kadastraal 
identificatienummer 

Identification 
cadastrale (n°) 

1       
2       
3       
4       
5       
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Elk transport van runderen (heen/terug) naar de 
grensbeweiding dient vergezeld te gaan van: 

 Chaque transport des bovins (aller / retour) au 
pacage frontalier, doit être accompagné : 

i. (een kopie van) dit document van toelating 
tot grensbeweiding, 

i. (d’une copie de) ce document 
d’autorisation pour le pacage, 

ii. het attest ( IBR(*), BT en hypodermose),
- het Bilan IBR (indien geen vaccinatie)(*), 

(*) niet voor België omdat enkel de runderen 
met een I2-statuut (gevaccineerd) of hoger op 
de weide geplaatst mogen worden, 

ii. de l’attestation ( RIB(*), BT et  
l’hypodermose), 
- le Bilan RIB (si pas de vaccination)(*), 

(*) pas pour la Belgique car seuls les bovins 
avec un statut I2 (vaccinés) ou supérieur 
peuvent être mis en pâture, 

iii. een kopie van het paspoort van ieder 
getransporteerd rund of van een door 
de overheid gevalideerde lijst uit de 
database, gedetailleerd per rund 
(geslacht, haarkleed, geboortedatum, 
…). 

 

iii. d’une copie du passeport de chaque 
bovin transporté ou d’une liste validée 
de l’autorité, à partir de la base de 
données, avec les détails par bovin 
(sexe, robe, date de naissance, …). 

 

   
Handtekening van de bevoegde Belgische autoriteit (FAVV) die de toelating tot 

grensbeweiding heeft afgeleverd. 
Signature de l’autorité belge (AFSCA) qui a délivré l’autorisation de pacage frontalier. 
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ATTEST / ATTESTATION 
 
 

voor het jaar / pour l’année :………………….. 
 

voor HYPODERMOSE (behandeling) en tegen IBR(vaccinatie) en Blauwtong (vaccinatie) 
de L’HYPODERMOSE (traitement) et du RIB (vaccination) et DE LA BT (vaccination) 

 
BEDRIJFSDIERENARTS (voert de behandeling of de 
bemonstering uit) : 
VÉTÉRINAIRE D’EXPLOITATION (exécuter le traitement ou 
l’échantillonnage) : 
 
 
Naam / Nom :  .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
 
Adres / Adresse :    .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   
 
Tel. / Tél.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .    
GSM : .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .    
 

HANDTEKENING EN 
NAAMSTEMPEL /  

SIGNATURE ET CACHET 
NOMINATIF 

 
A) HYPODERMOSE / HYPODERMOSE 

Schrappen wat niet past (1 of 2) / Biffer la mention inutile (1 ou 2) 
 
1. Les bovins ci-dessus sont traités par le vétérinaire d’exploitation 
contre l’hypodermose avec 
le médicament :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
substance active :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
Date de traitement mentionnée par le vétérinaire dans tableau B. 

SIGNATURE ET CACHET 
NOMINATIF 

2. Le vétérinaire d’exploitation a fourni au détenteur, pour que celui 
puisse traiter lui-même les bovins contre l’hypodermose avec 
le médicament :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
substance active :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
Date de traitement mentionnée par le détenteur dans tableau B. 
 
 
1. De runderen hierboven worden door de bedrijfsdierenarts 
behandeld tegen hypodermose met 
het geneesmiddel:  
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
actieve stof::  
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Behandelingsdatum vermeldt door de dierenarts in tabel B. 

HANDTEKENING EN 
NAAMSTEMPEL /  

SIGNATURE ET CACHET 
NOMINATIF 

2. Om zelf zijn dieren te behandelen tegen hypodermose, heeft de 
bedrijfsdierenarts aan de veehouder verschaft,  
het geneesmiddel: 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
actieve stof: 
   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Behandelingsdatum wordt vermeld door de houder in tabel B. 
 

B) Behandeling tegen IBR, BT en HYPODERMOSE 
Traitement de la RIB, de la BT et de l’HYPODERMOSE 
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 Officieel 
oormerk-
nummer  

 
N° de la 
marque 

auriculaire 
officielle 

Geboorte- 
datum  

 
Date de 

naissance 

Geslacht  
 

Sexe 

Kleur  
 

Couleur 
Behandeling

 
Traitement 

(1) 
 

Gebruikt 
genees- 
middel 

 
Médicament 

utilisé 

Datum van 
behandeling of 
vaccinatie of de 
bemonstering 

 
Date de traitement ou 

de vaccination ou 
d’échantillonnage 

Gunstige  
analyse  

 
Analyse 

favorable (2)
JA / NEE 

OUI / NON 

Vertrekdatum
 

Date de 
départ 

Datum 
terugkeer 

 
Date de 
retour 

1 
………… …………… ………… ………… 

RIB XXX (1) 

…………… ………… 
BT …………… …………… ………… 
HYPO Zie/ Voir A …………… XXX 

2 
………… …………… ………… ………… 

RIB XXX (1) 

…………… ………… 
BT …………… …………… ………… 
HYPO Zie/ Voir A …………… XXX 

3 
………… …………… ………… ………… 

RIB XXX (1) 

…………… ………… 
BT …………… ……………  ………… 
HYPO Zie / Voir A …………… XXX 

Enz. / Etc. ………………………………….. 
           

 
(1)  IBR : moet niet worden ingevuld door België omdat enkel de runderen met een I2-statuut (gevaccineerd) of hoger op de weide geplaatst mogen worden 
 BT : Blauwtong : data van uitgevoerde vaccinaties moeten worden ingevuld. In geval van bemonstering : data invullen. 

HYPO : moet niet worden ingevuld door Frankrijk omdat België geen voorschriften heeft 
 (2) in geval van bemonstering voor BT : resultaten invullen. 
 
(1)  RIB : ne doit pas être rempli par la Belgique, car seuls les bovins avec un statut I2(vaccinés) ou supérieur peuvent être mis en pâture 
 BT : Langue bleue : les dates des vaccinations réalisées doivent être complétées. Dans le cas d’échantillonnage : compléter les dates. 

HYPO : ne doit pas être rempli par la France, car la Belgique n’a aucune exigence 
 (2) en cas d’échantillonnage pour BT : compléter les résultats. 
 
VISUM van het FAVV / VISUM de l’AFSCA 
 

Aantal bladzijden:   ………. (van dit attest) 
Aantal runderen:  ……….. (in deze toelating) 

 
Nombre de pages :  ………. (de cette attestation) 

Nombre de bovins :  ………. (de cette autorisation) 
 


