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Vraag:  

Heeft u een lijst van de ziektes en vooral de wettelijk verplichte serologie die moeten worden 

doorgevoerd op een Belgisch KI centrum? 

Met andere woorden wanneer en met welke frequentie dienen beren onderzocht te worden voor welke 

pathogenen in Q-stal (voor ze binnen mogen op het KI centrum) en op KI centrum tijdens productie?  

Heeft u mogelijks ook een overzicht van de voorwaarden en serologie noodzakelijk voor PRRS 

certificatie door DGZ? 

Antwoord:  

De informatie kan u terugvinden in het koninklijk besluit uit 2006 betreffende de sanitaire voorwaarden 

inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer van 

varkenssperma.  

In dit K.B. wordt vermeld dat de beren zowel tijdens de quarantaineperiode als in het spermacentrum 

moeten worden getest.  

Gedurende de quarantaineperiode (toelaten tot het spermacentrum) 

De beren moeten gedurende de laatste 15 dagen van de quarantaineperiode (die tenminste 30 dagen 

bedraagt) negatief reageren op de serologische tests voor brucellose, Aujeszky en klassieke 

varkenspest. 

Bij het niet-negatief reageren op de brucellose-test wordt een bepaald protocol toegepast. Dit omvat 

o.a. een complementbindingsreactie van de positieve sera en epizoötiologisch onderzoek op de 

bedrijven van oorsprong van de positieve dieren. Indien de complementbindingsreactie negatief is, 

wordt het dier als negatief beschouwd en kan het worden binnengebracht in het spermacentrum. Bij 

een positieve complementbindingsreactie worden extra monsters verzameld.  

Tijdens de productie in het spermacentrum 

Jaarlijks moeten alle beren worden getest voor brucellose, Aujeszky en klassieke varkenspest. 

Elk dier moet tijdens zijn verblijf in het spermacentrum ten minste één keer worden getest. Eveneens 

moeten alle dieren worden getest bij het verlaten van het spermacentrum. 

 

Certificatie PRRSv-vrij KI-centrum 

De voorwaarden omtrent PRRSv-certificatie vindt u terug op de DGZ-website. 

 

 

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering van dit 

antwoord: 
- Suzy Van Gansbeke –Departement Landbouw en Visserij 

 

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet 
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot 
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 
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