FAVV
Belangrijkste voorwaarden toelating niet commerciële verzameling:
1) Beschikbare informatie
- Beschikbaar 7 dagen voor aanvang verzameling en de info moet op vraag van de LCE
binnen de 24h bezorgd kunnen worden
- Lijst met:
 Naam, adres, functie deelnemende houder, beslagnummer/sanitelnummer
 Aantal deelnemende dieren + identificatienummer indien van toepassing
2) Algemene voorwaarden
- Dieren moeten voldoen aan Europese en Belgische wetgeving
- Geïdentificeerd conform met wetgeving
- Niet afkomstig van een bedrijf / zone waar beperking of verbod geldt
3) Dierenarts
- Contract met een of meerdere erkende dierenartsen (dierenarts mag geen financieel of
familiaal belang hebben met organisator)
- Dierenarts gaat volgende na:
 Verzameling voldoet aan sanitaire voorwaarden ( vb scrapie-statuten)
 Houders voldoen aan sanitaire voorwaarden
 Dieren voldoen aan sanitaire voorwaarden (vb dieren afkomstig van I3 of I4
statuut)
- Dierenarts staat in voor epidemiologisch toezicht
4) Toelating aanvragen bij LCE (moet normaal 3 maanden voor startdatum verzameling
gebeuren)
5) Register
- elektronisch register bijhouden per evenement en per diersoort.
- Register moet 5 jaar bewaard worden
- Register bevat volgende gegevens:
 Naam, adres, functie van houder, beslagnummer inrichtingsnummer houder
 Aantal deelnemende dieren+ identificatienummer indien van toepassing
6) Transport
- Vervoerder beschikt over toelating (uitzondering indien veehouder de eiden dieren met
eigen vervoermiddel vervoert
- Opmaken van verplaatsingsdocumenten (in 3-voud) voor volgende diersoorten: schapen,
geiten, herten en varkens
- Bij terugkeer naar herkomstbeslag mag een stempel met retour geplaatst worden op de
3 kopieën van de verplaatsingsdocumenten
- Verplaatsingsdocumenten moeten 5 jaar bewaard worden
- Vervoerder registreert verplaatsingsdocumenten in sanitel
- Vervoer inschrijven in register van houder
- Vervoermiddel na elk transport reinigen en ontsmetten
7) Sanitaire voorwaarden per diersoort afkomstig uit België
- Runderen:
 Geïdentificeerd met 2 oormerken
 Afkomstig van beslag met hoogste sanitaire status voor Brucellose, Tuberculose
en Leucose (bloedonderzoek op leucose en brucellose niet nodig, geen
voorafgaande tuberculinatie nodig)
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Deelnemende runderen verblijven min 30 dagen voor verzameling op
deelnemende beslag
 IBR statuut:
 Elk rund voorzien van individueel IBR getuigschrift, een kopie van dit
getuigschrift moet door de verantwoordelijke van de verzameling
gedurende 1 jaar bewaard worden)
 I4 runderen: bedrijfsdierenarts moet bloed nemen binnen 60 dagen voor
deelname aan verzameling => analyse door erkend labo => enkel niet
gevaccineerde en niet geïnfecteerde dieren mogen deelnemen
 I3 runderen: bedrijfsdierenarts moet bloed nemen binnen 60 dagen voor
deelname aan verzameling => analyse door erkend labo => niet
geïnfecteerde dieren mogen deelnemen
 BVD- statuut:
 Enkel runderen met statuut IPI- vrij door onderzoek mogen deelnemen
Schapen, geiten en hertachtigen
 Geïdentificeerd met 2 officiële identificatiemiddelen
 Alle schapen moeten afkomstig zijn van beslagen met hetzelfde scrapie-statuut
(indien afkomstig van verschillende beslagen)
 Alle geiten moeten afkomstig zijn van beslagen met hetzelfde statuut voor virale
caprine artritis en encefalitis
 Klassieke scrapie-statuut: 2 mogelijkheden
 Ofwel enkel dieren van beslagen met eenzelfde statuut
 Ofwel dieren van beslagen met verschillende statuten, maar dan moet
de organisator voldoen aan volgende voorwaarden:
 Dieren van beslagen met toegekend scrapie-statuut apart
opstallen
 Dieren van beslagen met toegekend scrapie-statuut apart
showen
 Apart voeder en water voorzien
 Geen hoogdrachtige of pas gelammerde dieren
 Voorwaarden worden opgenomen in het huishoudelijk
reglement van de niet-commerciële verzameling
 Bij aanvraag van toelating moet de organisator van de nietcommerciële verzameling aangeven waar de verschillende
groepen gestald zullen staan
Paarden
 Alle paarden moeten geïdentificeerd zijn: gechipt + in het bezit van een conform
paspoort + geregistreerd in de databank
 Geen verbod of beperking op bedrijf van oorsprong
 Advies: deelnemende paarden 4 weken voor de verzameling laten testen op
equine infectieuze anemie, kwade droes en dourine

