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DIERLIJKE PRODUCTIE

Houders van kameelachtigen, jullie moeten voortaan
verplicht jullie dieren laten registreren !
De nieuwe Europese diergezondheidswetgeving (AHL Verordening (EU) 2016/429) is op 21 april 2021 in werking
getreden. Ter herinnering: het doel is de gezondheid en de
veiligheid van de hele agrovoedingsketen te versterken.
Het
omvat
maatregelen
met
betrekking
tot
traceerbaarheid, gezondheidsmonitoring en bestrijding van
dierziekten.

Deze
wetgeving
verplicht
alle
eigenaars
van
kameelachtigen (alpaca's, lama's of andere kameelachtigen) zich te laten registreren in SANITEL, de
databank van het FAVV voor de identificatie en registratie van de Belgische veestapel. Er zijn ook
verplichtingen inzake de identificatie en registratie van de dieren.

Wat moet je doen ?
Zodra je ten minste één kameelachtige hebt, moet je je bij DGZ (of ARSIA in Wallonië) laten registreren
door het daartoe bedoelde registratieformulier in te vullen (NL/FR) en dit naar DGZ (of ARSIA in Wallonië)
te sturen.
Voor hulp bij identificatie en registratie kan je terecht op de webpagina van DGZ “Identificatie &
registratie (I&R) van herten en kameelachtigen” / op de webpagina van ARSIA “Assistance et autocontrôle - Camélidés”.

Een aantal punten om te onthouden:
•

Administratieve verplichtingen:
o

Houd een register bij: na de activering van je beslagnummer moet je een register
bijhouden waarin je elke aankoop, verkoop, identificatie en sterfte binnen 7 dagen moet
vermelden. Dit register bestaat uit drie delen :
▪

R1 : Administratieve gegevens

▪

R2 : Jaarlijkse telling op 15 december
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▪

R3 : Register van dieren gemerkt met 2 plastic oormerken

Instructies en documenten vind je hier.
o

•

•

Zorg ervoor dat er een vervoersdocument is opgemaakt voor elke aankomst of elk vertrek
van een dier, alsook informatie over de eventueel toegediende diergeneesmiddelen

Identificatie van de dieren:
o

Plaats twee oormerken, of laat door je dierenarts een injecteerbare transponder (chip)
plaatsen. Er zijn restricties wat betreft leeftijd en verplaatsingen gekoppeld aan deze
identificatie.

o

Oormerken kunnen worden besteld via een bestelformulier (DGZ).

Verifieer en beheer je gegevens: je kan al je gegevens in Veeportaal/Cerise raadplegen.

