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Doel

Deze omzendbrief beschrijft de voorwaarden tot het bekomen van een toelating tot grensbeweiding
met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg en de procedure daartoe.
Dit Benelux-reglement 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 het grondgebied van Nederland en van het
Groothertogdom Luxemburg gelegen zijn in de grensstreek met België en dit gedurende een
aaneensluitende periode van maximaal 12 maanden. van 15 maart tot en met 30 november van elk
kalenderjaar.

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

Reglement inzake de grensbeweiding van runderen aan de intra-Benelux-grenzen, gevoegd
als bijlage I bij Beschikking M (2012) 17 van het Comité van Ministers van de Benelux Unie tot
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•

4.

Definities en afkortingen
•

•
•
•

•

•

5.

vervanging van de Beschikking M (90) 7 van 18 juni 1990 inzake de grensbeweiding van
runderen aan de intra-Benelux-grenzen.
Beschikking M (2017) 4 van het Benelux Comité van Ministers houdende wijziging van
beschikking M (2012) 17 inzake de grensbeweiding van runderen aan de intra-Beneluxgrenzen.

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.
Benelux: België, Nederland en Groothertogdom Luxemburg.
PCE: controle-eenheid van het FAVV.
Vereniging: bevoegde officiële Identificatie en Registratie autoriteit (I&R):
 ARSIA: Association Régionale de Santé et d’Identification Animal ;
 DGZ: Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
Reglement: reglement inzake de grensbeweiding van runderen aan de intra-Beneluxgrenzen, als bijlage I bij beschikking M (2012) 17 van het Comité van Ministers van de
Benelux Unie tot vervanging van de Beschikking M (90) 7 van 18 juni 1990 inzake de
grensbeweiding van runderen aan de intra-Benelux-grenzen.
IBR: infectieuze bovine rhinotracheïtis.

Benelux-grensbeweiding: toelating en procedure
5.1.

Toepassingsgebied en de transportregel van 50 km

De grensbeweiding is enkel van toepassing op de weiden op het grondgebied van Nederland en van
het Groothertogdom Luxemburg die gelegen zijn in de gemeenten die grenzen aan de landsgrens met
België.
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, mogen gelijk waar in België gelegen zijn. De aanvraag is
dus niet beperkt tot moeten eveneens gelegen zijn in de Belgische gemeenten die grenzen aan
Nederland of aan het Groothertogdom Luxemburg.
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.
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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 reglement (artikel 3.2) – zie bijlage I. Deze tekst wordt ondertekend met vermelding van
de woorden “gelezen en goedgekeurd”,
- de lijst van deel te nemen runderen (zie onder punt 5.4.).
Een model van aanvraag kan bekomen worden bij de vereniging.
De lijst met runderen wordt opgesteld door de vereniging op vraag van de veehouder.
5.3.

De toelating

De toelating voor de grensbeweiding wordt door de PCE afgeleverd en is geldig voor een
aaneensluitende periode van 12 maanden. Voor elke nieuwe periode dient de aanvraag hernieuwd te
worden. één weideseizoen (van 15 maart tot en met 30 november). 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 reglement. 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 Beneluxlanden hiervan wordt afgeweken;
b) niet gevaccineerd werden tegen mond- en klauwzeer sinds 31 maart 1991;
c) behoren tot een officieel brucellose-vrij, officieel tuberculose-vrij en leucose-vrij
rundveebeslag;
d) onderworpen werden aan een voorafgaande tuberculinatie en/of een bloedonderzoek op
brucellose of leucose, tenzij dergelijke onderzoeken voor het Europese Unie handelsverkeer
vanuit het betrokken Benelux-land niet vereist zijn;
e) behoren tot een beslag dat minstens het statuut I-2 heeft inzake IBR;
f)
vermeld zijn op de conform de voorschriften van artikel 5 (zie punt 5.4.) door de vereniging
opgestelde lijst van runderen.
B. Daarnaast is een lijst (zie onder punt 5.4.) vereist die de runderen vermeldt die kunnen
deelnemen aan de grensbeweiding. Deze lijst wordt opgesteld door de vereniging, vóór het
indienen van een aanvraag bij de PCE. De lijst dient geviseerd te worden door de PCE vóór dat
de runderen vertrekken naar de grensweiden.
5.4.

De lijst met runderen

Voor de grensbeweiding dient, naast de toelating, een lijst van runderen te worden opgemaakt die
kunnen deelnemen aan de grensbeweiding.
Deze lijst wordt opgesteld door de vereniging op vraag van de veehouder en dient de aanvraag voor
toelating te vergezellen (zie punt 5.2.). De lijst 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.
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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 de lijst.
De lijst wordt opgesteld overeenkomstig pagina 2/2 van 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 reglement: artikel
3.2.a) en b) ].
- Er worden geen runderen op de lijst geplaatst die minder dan 30 dagen verbleven hebben op
het beslag [ Richtlijn 64/432/EEG: artikel 6.1, eerste streepje en reglement: artikel 3.2.b) ].
Deze lijst mag door de vereniging vernieuwd worden in de loop van het seizoen, voor zover de dieren
en het beslag voldoen aan de voorwaarden.
Het opmaken van een nieuwe lijst houdt in dat deze opnieuw moet worden geviseerd. Deze
vernieuwing valt onder dezelfde toelating van de lopende 12 maanden. het lopende jaar.
Visum PCE:
De lijst dient na opmaak door de vereniging 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, onder elektronische vorm
(scan).
5.5.

Transport naar/van de grensweiden

Enkel de dieren die op de lijst 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. de lijst van de runderen die (kunnen) deelnemen en de details over hun identiteit
(identificatienummer, geboortedatum, geslacht, haarkleur).
De identificatiedocumenten (paspoorten) 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 die het vervoer moet vergezellen.
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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 autoriteit van het Benelux-land (zijnde Nederland en het
Groothertogdom Luxemburg)

De vereniging maakt van elke goedgekeurde aanvraag tot grensbeweiding (gegeven toelating) een
elektronisch dossier over aan het betrokken Benelux-land (zijnde Nederland en het Groothertogdom
Luxemburg).

6.

Bijlagen

Bijlage I: akkoordverklaring.
Bijlage II: model van toelating en lijst van runderen.

7.

Overzicht van de revisies

Versie
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2.0
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