
 

11 MEI 2005. - Ministerieel besluit houdende organisatie van de diagnose van 
zwoegerziekte bij schapen 

 
De Minister van Volksgezondheid,  

 
Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 
1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998, 5 
februari 1999, het koninklijk besluit van 22 februari 2001 en de wet van 28 maart 2003, inzonderheid 
op het artikel 9, punt 5°; 

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1993 betreffende de inrichting van de 
zwoegerziektebestrijding bij het schaap inzonderheid op het artikel 5; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende bijzondere maatregelen van 
epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten, inzonderheid op het 
artikel 1, punt 3°; 

Gelet op de wetten van de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 
3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 

 
Overwegende de noodzaak de opsporingscapaciteit van zwoegerziekte bij schapen te verhogen 
gezien de zware economische gevolgen van deze ziekte voor de schapenstapel, 

 
Besluit : 

Artikel 1. De centra voor preventie en de diegeneeskundige begeleiding bedoeld in artikel 1, punt 3°, 
van het koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch 
toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten, zijn erkend voor de opsporing van de 
zwoegerziekte bij het schaap overeenkomstig het besluit van 24 maart 1993 betreffende de inrichting 
van de zwoegerziektebestrijding bij het schaap. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 

 
Brussel, 11 mei 2005. 
 
R. DEMOTTE  
 

PS. Dit betekent dat DGZ (in Vlaanderen) en ARSIA (in Wallonië) eveneens zwoegertests mogen uitvoeren. Zij 
zijn doorgaans een stuk goedkoper dan het CODA dat tot op heden het alleenrecht had voor het uitvoeren van 
tests op zwoegerziekte.  


