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1. Doel
Deze omzendbrief geeft toelichting over de voorwaarden en regels voor het verzamelen van
hobbypluimvee.

2. Toepassingsgebied
Het verzamelen van hobbypluimvee is toegelaten. Daarbij onderscheiden we:
A. Niet-commerciële verzamelingen van hobbypluimvee:
➢ Keuring, prijskamp, tentoonstelling, ruilbeurs, etc…
(verhandelen is occasioneel)
B. Commerciële verzamelingen van hobbypluimvee:
➢ Wekelijkse hobbypluimveemarkten.
(hoofddoel = verhandelen)
De definitie ‘hobbypluimvee’ bevat 9 soorten vogels. Hobbypluimvee valt daarmee ook onder de
algemene definitie van vogels.
Hobbypluimvee valt daarom ook onder de regelgeving van ‘in gevangenschap gehouden vogels’.
‘In gevangenschap gehouden vogels’ en in bijzonder ‘hobbypluimvee’ zijn nooit bestemd voor de
voedselketen.
Deze omzendbrief is niet van toepassing op pluimvee.
Het verzamelen van pluimvee is verboden.
Pluimvee is steeds bestemd voor de voedselketen.
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3. Referenties
3.1. Wetgeving
Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen.
Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee.
Koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza.
Koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en
het verhandelen van landbouwhuisdieren
Koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor
pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee.
Ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van
de ziekte van Newcastle.
3.2. Andere
Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren
tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen
64/432/EEG en 93/119/EG en van verordening (EG) Nr. 1255/97.

4. Definities en afkortingen
Commerciële
verzameling:

in bijlage I (onder punt B) is opgelijst wat wordt verstaan onder commerciële
verzamelingen

Niet-commerciële
verzameling:

in bijlage I (onder punt A) is opgelijst wat wordt verstaan onder nietcommerciële verzamelingen

Hobbypluimvee:

kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, fazanten,
patrijzen en loopvogels (Ratites), inbegrepen siersoorten daarvan, die, of
waarvan de producten, nooit bestemd zijn voor de voedselketen, noch om in
het wild te worden uitgezet

LCE:

de bevoegde lokale controle-eenheid van het FAVV

SANITEL:

het gecomputeriseerde gegevensbestand van het FAVV voor de identificatie
en registratie van de dieren, van de bedrijven, inrichtingen en installaties waar
dieren worden gehouden, alsook van de houders en de verantwoordelijken
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5. Niet-commerciële verzamelingen met hobbypluimvee
5.1. Inleiding – Wettelijk kader
De voorwaarden voor het organiseren van niet-commerciële verzamelingen van hobbypluimvee zijn
dezelfde als deze voor het verzamelen van ‘andere in gevangenschap gehouden vogels’. Dit
omdat er wettelijk1 niet gedefinieerd is wat niet-commerciële verzamelingen zijn voor hobbypluimvee.
Bijgevolg is enkel het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza
van toepassing. Overeenkomstig dit KB van 5 mei 2008 valt:
- hobbypluimvee onder de definitie van ‘andere in gevangenschap gehouden vogels’;
- een niet-commerciële verzameling onder de algemene definitie van ‘verzameling’.
Deze voorwaarden gelden niet voor pluimvee aangezien elke verzameling van pluimvee verboden is.
Definitie van verzameling in artikel 2, 60° van het KB van 5 mei 2008:
60. Verzameling: het bijeenbrengen van vogels op een beurs, een markt, een tentoonstelling, een
wedstrijd, alsook op elke publieke of particuliere plaats om ze tentoon te stellen, te verkopen, te
vervoeren, over te dragen, te ruilen of af te staan;
Voor commerciële verzamelingen met hobbypluimvee is punt 6 van toepassing.
5.2. Verplichte registratie
De organisator van een niet-commerciële verzameling van hobbypluimvee is verplicht om deze
verzameling voorafgaandelijk te laten registreren bij het FAVV.
Een toelating is niet vereist.
Om de registratie te vergemakkelijken en om de aanvraag correct te kunnen beoordelen, is het aan
te raden om dezelfde werkwijze te volgen als beschreven onder punt 7.1.1, en om de aldaar vermelde
gegevens over te maken.
5.3. Voorwaarden
5.3.1. Algemene voorwaarden
De voorwaarden voor het niet-commercieel verzamelen van hobbypluimvee zijn de volgende2:
1. De organisator van de verzameling registreert zich bij de bevoegde LCE van het FAVV ten
minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;
2. De organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van al de
houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling.
Deze lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het FAVV gehouden
worden;
3. De verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is
door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde
erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE voor aanvang van de verzameling.
Voor de taken van deze dierenarts: zie punt 7.5. ;

1
2

Bijlage I.A van deze omzendbrief (= bijlage II van het KB van 10 juni 2014) is niet van toepassing op hobbypluimvee.
KB 5 mei 2008 – artikel 3: voorwaarden voor het verzamelen

3

4. Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van hobbypluimvee, moet reinig- en
ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen. Het moet worden gereinigd en ontsmet met
een toegelaten biocide na elk vervoer en elke ophaling.
5.3.2. Beperkingen op het toelaten van de verzameling
Wanneer om dierengezondheidsredenen in België, op het ganse grondgebied of in delen ervan
verbodsmaatregelen of beperkende maatregelen zijn ingesteld overeenkomstig de relevante
communautaire en/of nationale wetgeving of wanneer daartoe dwingende maatregelen uitgevaardigd
zijn door het FAVV of door de bevoegde Minister, kan het FAVV:
a) een verbod opleggen voor het organiseren van een (niet-commerciële) verzameling;
b) een reeds geregistreerde (niet-commerciële) verzameling verbieden of beperken of aan
bijkomende voorwaarden onderwerpen.
BELANGRIJK:
De organisator van een niet-commerciële verzameling informeert zich continu over de sanitaire
toestand in België en vergewist zich ervan dat er op de dag van de niet-commerciële verzameling
geen verbodsmaatregelen opgelegd zijn.
5.3.3.

Bijkomende voorwaarden voor deelname aan een niet-commerciële
verzameling
Naast de voorwaarden vermeld in punt 5.3.1 en desgevallend in punt 5.3.2, mag de organisator
eender welke bijkomende (sanitaire) voorwaarde opleggen aan hobbypluimvee dat hij laat deelnemen
aan de verzameling.
Deze bijkomende voorwaarden:
a) mogen niet in tegenstrijd zijn met de wettelijke bepalingen, maar mogen deze wel verstrengen;
b) moeten duidelijk kenbaar gemaakt worden aan alle deelnemers en aan het publiek.
De organisator past de bijkomende voorwaarden op zodanige wijze toe dat zij garanties bieden aan
alle deelnemers. Indien de bijkomende voorwaarden van sanitaire aard zijn (bijkomende
dierengezondheidsvoorwaarden):
a) deelt de organisator deze mee in de aanvraag voor de registratie: zie punt 5.2;
b) laat de organisator deze controleren door de aangestelde dierenarts: zie punt 7.5.A.3.
5.3.4.

Moet de hobbyhouder een beslagnummer hebben?

1. Algemeen geldt dat elke houder van meer dan 199 stuks hobbypluimvee (alle 9 soorten
samengeteld) verplicht is om zich te laten registreren in SANITEL, los van het feit of hij wel of
niet deelneemt aan een (commerciële of niet-commerciële) verzameling3.
Een in SANITEL geregistreerde houder ontvangt een beslagnummer.
2. Voor de houder van minder dan 200 stuks hobbypluimvee geldt die verplichting tot registratie
in SANITEL niet, ook niet wanneer hij daarmee deelneemt aan niet-commerciële
verzamelingen.
3. Voor de houder van minder dan 200 stuks hobbypluimvee geldt die verplichting tot registratie
in SANITEL wel indien hij daarmee deelneemt aan een commerciële verzameling (zie punt
6.2.4).

3

KB 25 juni 2018 – artikel 6, § 1, 4°
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5.3.5. Identificatie van hobbypluimvee
Er is geen wettelijke identificatieverplichting voor hobbypluimvee.
Bij deelname aan een niet-commerciële verzameling moet wel duidelijk zijn dat de dieren
gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle (zie punt 5.3.6.1).
De organisator van de verzameling kan inzake de identificatie wel op eigen initiatief voorwaarden
opleggen, in het bijzonder om zekerheid te hebben over de vaccinatie van de deelnemende dieren.
5.3.6.

Voorwaarden inzake gereglementeerde dierenziekten.

5.3.6.1. Ziekte van Newcastle – NCD - paramyxovirose.
Op de website van het Agentschap vindt u steeds de stand van zaken inzake de ziekte van
Newcastle:
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/
VACCINATIE
Dezelfde regels gelden als beschreven in punt 6.2.6.1.
5.3.6.2. Aviaire influenza – Vogelgriep
Op de website van het Agentschap vindt u steeds de stand van zaken inzake Aviaire influenza:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/
5.3.6.3. Salmonella
Er zijn geen maatregelen van toepassing met betrekking tot Salmonella voor het niet-commercieel
verzamelen van hobbypluimvee.

6. Commerciële verzamelingen met hobbypluimvee
6.1. Inleiding – wettelijk kader
De enige vorm van commerciële verzameling die toegelaten is voor hobbypluimvee is de verzameling
op een publieke markt, ingericht door de gemeente4. Hierop zijn zowel het KB van 5 mei 2008 (alle
verzamelingen) als het KB van 10 juni 2014 (commerciële verzamelingen) van toepassing.
Deze voorwaarden gelden niet voor pluimvee aangezien elke verzameling van pluimvee verboden is.
Voor niet-commerciële verzameling met hobbypluimvee is het punt 5 van toepassing.

4

KB 10 juni 2014 – artikel 40
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6.2. Voorwaarden
6.2.1. Algemene voorwaarden
De voorwaarden voor het commercieel verzamelen van hobbypluimvee zijn de volgende:

TABEL 1.

1.

Voorwaarden uit KB van 10 juni 2014

Voorwaarden uit KB van 5 mei 2008

Artikelen 53-54-55-56-57-58-59

Artikel 3

De deelnemende houder moet een beslagnummer hebben voor zijn hobbypluimvee

Zie punt 6.2.4: geldt voor ELKE deelnemer

2.

Geen bijkomende bepalingen in KB 5 mei 2008

Er is een toelating vereist
De toelating opgelegd door KB 10 juni 2014
primeert.

Zie punt 7.1

Daarbij is tegelijkertijd voldaan aan artikel 3.1.a),
van het KB 5 mei 2008
Zie punt 5.3.1, punt a).

3.

Registers
Het register opgelegd door KB 10 juni 2014
primeert.

Zie punt 7.3

Daarbij is tegelijkertijd voldaan aan artikel 3.1.b),
van het KB 5 mei 2008.
Zie punt 5.3.1, punt b).

4.

Aanstellen van een dierenarts
De verplichting, opgelegd door KB 10 juni 2014
primeert.

Zie punt 7.4 en 7.5

Daarbij is tegelijkertijd voldaan aan artikel 3.1.c),
van het KB 5 mei 2008.
Zie punt 5.3.1, punt c).

.
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TABEL 2.
Dierengezondheid:
1.

NCD: verplichte vaccinatie van hobbypluimvee:

2.

Aviaire Influenza: KB 5 mei 2008 – artikel 3:

a)

Ophokplicht – artikel 3.2:

Zie punt 6 2.6.1 (en 5.3.6.1)

In de 10 dagen voor de deelname aan de verzameling dient
het hobbypluimvee opgehokt geweest te zijn.

b)

Toegang tot de huisvesting – artikel 3.3:

De toegang tot alle plaatsen waar hobbypluimvee wordt
gehouden,

is

verboden

voor

risicopersonen

en

risicovoertuigen
(wie 4 voorafgaande dagen in contact kan zijn geweest met
(hobby)pluimvee in risicolanden of risicogebieden.
c)

Reiniging en ontsmetting voertuigen –

Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer

artikel 3.4:

van hobbypluimvee, moet reinig- en ontsmetbaar zijn of
voor eenmalig gebruik dienen. Het moet worden gereinigd
en ontsmet met een toegelaten biocide na elk vervoer en
elke ophaling.

.
6.2.2. Beperkingen op het afleveren van een toelating
Wanneer om dierengezondheidsredenen in België, op het ganse grondgebied of in delen ervan
verbodsmaatregelen of beperkende maatregelen zijn ingesteld overeenkomstig de relevante
communautaire en/of nationale wetgeving of wanneer daartoe dwingende maatregelen uitgevaardigd
zijn door het FAVV of door de bevoegde Minister, kan het FAVV:
a) een verbod opleggen voor het organiseren van een (commerciële) verzameling;
b) een reeds geregistreerde (commerciële) verzameling verbieden of beperken of aan
bijkomende voorwaarden onderwerpen.
BELANGRIJK:
De organisator (= gemeente) van een commerciële verzameling informeert zich continu over de
sanitaire toestand in België en vergewist zich ervan dat er op de dag van de commerciële verzameling
geen verbodsmaatregelen opgelegd zijn.
6.2.3. Bijkomende voorwaarden voor deelname aan een commerciële verzameling
Naast de voorwaarden vermeld in punt 6.2.1, mag de organisator eender welke bijkomende (sanitaire)
voorwaarden opleggen aan hobbypluimvee dat hij laat deelnemen aan de verzameling.
Deze bijkomende voorwaarden:
a) mogen niet in tegenstrijd zijn met de wettelijke bepalingen, maar mogen deze wel verstrengen;
b) moeten duidelijk kenbaar gemaakt worden aan alle deelnemers en aan het publiek.
De organisator past de bijkomende voorwaarden op zodanige wijze toe dat zij garanties bieden aan
alle deelnemers. Indien de bijkomende voorwaarden van sanitaire aard zijn (bijkomende
dierengezondheidsvoorwaarden):
a) deelt de organisator deze mee in de aanvraag voor de toelating: zie punt 7.1.1.2. h);
b) laat de organisator deze controleren door de aangestelde dierenarts: zie punt 7.5.A.3.
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6.2.4.

Moet de hobbyhouder een beslagnummer hebben?

1. Algemeen geldt dat elke houder van meer dan 199 stuks hobbypluimvee (alle 9 soorten
samengeteld) verplicht is om zich te laten registreren in SANITEL, los van het feit of hij wel of
niet deelneemt aan een (commerciële of niet- commerciële) verzameling5.
Een in SANITEL geregistreerde houder ontvangt een beslagnummer.
2. Elke houder van minder dan 200 stuks hobbypluimvee die wenst deel te nemen aan een
commerciële verzameling dient zich te laten registratie in SANITEL. De deelname aan een
commerciële verzameling vereist het hebben van een beslagnummer in SANITEL.
6.2.5. Identificatie van hobbypluimvee
Er is geen wettelijke identificatieverplichting voor hobbypluimvee.
Bij deelname aan een commerciële verzameling moet wel duidelijk zijn dat de dieren gevaccineerd zijn
tegen ziekte van Newcastle (zie punt 6.2.6.1).
De organisator van de verzameling kan inzake de identificatie op eigen initiatief voorwaarden
opleggen, in bijzonder om zekerheid te hebben over de vaccinatie van de deelnemende dieren.
6.2.6.

Voorwaarden inzake gereglementeerde dierenziekten.

6.2.6.1. Ziekte van Newcastle – NCD - paramyxovirose.
Op de website van het Agentschap vindt u steeds de stand van zaken inzake de ziekte van
Newcastle:
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/
VACCINATIE
Hobbypluimvee dat deelneemt aan eender welke (commerciële of niet-commerciële) verzameling
moet gevaccineerd zijn tegen NCD6.
Deze vaccinatieplicht geldt enkel voor de volgende 7 soorten hobbypluimvee: kippen, kalkoenen,
parelhoenders, kwartels (met uitzondering van dwergkwartels), fazanten, patrijzen en loopvogels.
De vaccinatieplicht geldt ook voor duiven en pauwen.
Als bewijs van de vaccinatie legt de deelnemer een document van vaccinatie voor. Dit bewijs wordt
opgesteld door de dierenarts die de vaccinatie heeft uitgevoerd.
De modellen7 van documenten zijn opgenomen als bijlage 2 en 3:
A. Model 2 voor een vaccinatiebewijs op individuele ringnummer (bijlage 2):
o l Dit model is verplicht te gebruiken indien de houder geen beslagnummer heeft;
(opgelet: zonder beslagnummer = geen deelname aan commerciële verzamelingen – zie punt 6.2.4)

B. Model 3 voor een vaccinatiebewijs voor alle dieren van een beslag (bijlage 3):
o Dit model is verplicht te gebruiken indien de houder een beslagnummer heeft;
o Naast het verplicht model 3 mag aanvullend ook model 2 ingevuld worden wanneer
(bepaalde) dieren van het beslag ook een individuele identificatie hebben.

5

KB 25 juni 2018 – artikel 6, § 1, 4°

6

MB 24 juli 2018 – artikel 3, punten 3 en 14
MB 24 juli 2018 – bijlage 2 en 3
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6.2.6.2. Aviaire influenza – Vogelgriep
Op de website van het Agentschap vindt u steeds de stand van zaken inzake Aviaire influenza:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/
6.2.6.3. Salmonella
Wanneer een particulier of handelaar vogels onder de titel van ‘legkippen’ te koop stelt, mag hij deze
legkippen enkel verkopen indien zij gevaccineerd zijn tegen Salmonella enterica serovar Enteritidis8.
De particulier of handelaar heeft op de verzameling de documenten van de dierenarts mee die
aantonen dat de vaccinatie van de legkippen tegen Salmonella enterica serovar Enteritidis werd
uitgevoerd.

7. Procedure voor het bekomen van een toelating voor het organiseren van een
commerciële verzameling van hobbypluimvee
7.1. Aanvraag voor een toelating
De toelating dient minstens 3 maanden voorafgaandelijk aan het begin van de verzameling
aangevraagd te worden.
De organisator van een commerciële verzameling met hobbypluimvee moet een aanvraag indienen bij
het FAVV overeenkomstig de procedure die vastgelegd is bij het KB van 16 januari 2006. Toelichting
over deze procedure is beschikbaar op de website van het FAVV onder:
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/erkenningen/
Een toelating voor een commerciële verzameling is slechts geldig voor de duur van de verzameling.
Voor elke nieuwe commerciële verzameling dient de organisator een nieuwe toelating aan te vragen.
Een uitzondering daarop = punt 7.1.2
7.1.1.

Inhoud van de aanvraag

7.1.1.1. Basisgegevens
Het model van aanvraagformulier (KB 16 januari 2006) voor het bekomen van een toelating is
beschikbaar op de website van het FAVV onder:
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/erkenningen/aanvraag/
7.1.1.2. Bijkomende gegevens
Naast de in punt 7.1.1.1 bedoelde basisgegevens, dienen voor een toelating voor een commerciële
verzameling met hobbypluimvee volgende bijkomende gegevens overgemaakt te worden over het
evenement:
a) de datum of data en de frequentie van de verzameling;
b) het adres van de verzameling;
c) de toelating van de lokale bevoegde overheid indien de verzameling op een openbare
plaats wordt georganiseerd;
d) een beschrijving van het doel;
e) het huishoudelijk reglement;
f) een schatting van het aantal deelnemende houders van dieren;

8

Artikel 3 van het KB van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee
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g) de capaciteit van de verzameling per diersoort en een schatting van het aantal dieren per
diersoort dat zal deelnemen;
h) desgevallend de bijkomende sanitaire voorwaarden die door de organisator worden
opgelegd aan de deelnemende dieren (zie punt 6.2.3) (of 5.3.3);
i) kopie van de contracten met de dierenarts(en) – zie punt 7.4.

7.1.2. Een commerciële verzameling met een repetitief karakter
Voor elke periode van 12 maanden dient de organisator een toelating aan te vragen.
Elke aanvraag voor een nieuwe periode van 12 maanden dient minstens 3 maanden voorafgaandelijk
aan het begin van de (nieuwe) periode aangevraagd te worden.
7.1.3. Afleveren van de toelating
Een toelating wordt slechts afgeleverd indien:
a) de aanvraag volledig is;
b) er geen beperkende maatregelen van toepassing zijn in België, op het ganse grondgebied of
in delen ervan waar de verzameling plaatsvindt – zie punt 6.2.2.
7.2. Taken van de organisator
De organisator van een commerciële verzameling met hobbypluimvee:
A. dient de aanvraag voor toelating in;
B. ontvangt het document “Toelating” van het FAVV;
C. is ervoor verantwoordelijk dat aan de volgende voorwaarden voor het verzamelen is voldaan:
1. Aan de wettelijke voorwaarden zoals opgenomen in deze omzendbrief;
2. De deelnemende dieren zijn naar behoren geïdentificeerd (zie punt 6.2.5) en zijn
vergezeld van de noodzakelijke of verplichte documenten of certificaten eigen aan de
betrokken soorten en categorieën en voor de beoogde verzameling;
3. Dat elke deelnemer een beslagnummer heeft. Het is aan de deelnemer om het bewijs
van zijn registratie in Sanitel aan te leveren;
4. Dat elke pluimveehandelaar een toelating van het FAVV bezit. Het is aan de
handelaar om het bewijs van toelating aan te leveren;
5. Aan de bijkomende beperkingen indien opgelegd in toepassing van punt 6.2.2;
6. Aan de bijkomende voorwaarden die de organisator zelf oplegt aan de deelnemende
houders en aan de dieren (zie punt 6.2.3);
D. informeert zich continu over de sanitaire toestand in België en vergewist zich ervan dat er op
de dag van de commerciële verzameling geen verbodsmaatregelen opgelegd zijn;
E. verzekert zich van de diensten van een of meerdere erkende dierenartsen door middel van
een contract met hen (zie punt 7.4) en draagt er zorg voor dat de aangestelde dierenarts zijn
werk naar behoren kan uitvoeren zoals beschreven onder punt 7.5;
F. houdt een register bij per verzameling en per diersoort zoals beschreven onder punt 7.3.
Hij dient dit register minimum vijf jaar te bewaren.
7.3. Register van de commerciële verzameling met hobbypluimvee
De organisator van een commerciële verzameling met hobbypluimvee houdt een register bij per
verzameling en per diersoort. Hij dient dit register minimum vijf jaar te bewaren.
Dit register mag initieel op papier opgesteld worden, maar dient ten laatste op de derde dag volgend
op het begin van de verzameling onder elektronische vorm beschikbaar te zijn.
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Wanneer het Agentschap daarom vraagt, dient dit elektronisch register binnen de 3 werkdagen aan
haar overgemaakt te worden.
Het register van een commerciële verzameling met hobbypluimvee moet dus finaal onder
elektronische vorm bewaard worden gedurende minimum vijf jaar.
In het register registreert de organisator van de verzameling voor elke deelnemende houder:
1. de naam, het adres, de hoedanigheid (eigenaar of houder) en het SANITEL-beslagnummer
van het bedrijf vanwaar de dieren afkomstig zijn;
2. de diersoort(en) en het aantal dieren waarmee hij deelneemt en, wanneer van toepassing, hun
identificatienummer.
7.4. Het aanstellen van een dierenarts
De organisator van een commerciële verzameling met hobbypluimvee verzekert zich door middel van
een contract van de diensten van een (of meerdere) erkende dierenarts(en) en hij draagt er zorg voor
dat elke aangestelde dierenarts zijn werk naar behoren kan uitvoeren.
Het contract vermeldt de taken die de dierenarts moet uitvoeren. Deze lijst bevat minstens de taken
vermeld onder punt 7.5.
De aangestelde dierenarts mag geen band van financieel of familiebelang hebben met de organisatie.
De dierenarts is aanwezig bij ontvangst van de dieren ter plaatse bij aanvang van de verzameling.
De organisator geeft zijn volle medewerking aan de aangestelde dierenarts en volgt zijn instructies en
adviezen op. In het bijzonder zal de organisator:
a) op vraag van de dierenarts de dieren (laten) fixeren zodat de dierenarts deze dieren naar
behoren kan onderzoeken;
b) op advies van de dierenarts de dieren afzonderen of hun de toegang tot de verzameling
weigeren;
c) de gepaste maatregelen nemen tegen de deelnemer die de opdracht van de dierenarts
bemoeilijkt, verhindert of onmogelijk maakt.
7.5. Taken van de erkende dierenarts
De aangestelde dierenarts voert de volgende taken uit op een commerciële verzameling met
hobbypluimvee:
A. hij gaat na of voldaan is aan de sanitaire voorwaarden waaraan de verzameling, de
deelnemende houders en de dieren dienen te beantwoorden:
1. overeenkomstig de regelgeving;
2. overeenkomstig punt 6.2.2 indien bijkomende voorwaarden of beperkingen van
toepassing zijn;
3. overeenkomstig de bijkomende sanitaire voorwaarden die de organisator zelf oplegt
aan de deelnemende houders en de dieren (zie punt 5.3.3 of 6.2.3);
B. hij verzekert het epidemiologisch toezicht en het dierenwelzijn op de verzameling;
C. bij ontvangst/inschrijving van de dieren ter plaatse bij aanvang van de verzameling:
1. voert hij een identificatiecontrole uit;
2. evalueert hij de gezondheid van de dieren, controleert hij de vaccinaties en
desgevallend de begeleidende gezondheidsdocumenten;
D. hij is bereikbaar (desgevallend in beurtrol indien er meerdere dierenartsen zijn) voor de
organisator gedurende de volledige duurtijd van de verzameling.
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De organisator doet onverwijld beroep op de aangestelde dierenarts wanneer bij de aanwezige dieren
een ziekte of verwonding wordt vastgesteld. De dierenarts onderzoekt of verzorgt onverwijld deze
dieren.

8. TRANSPORT van hobbypluimvee naar en vanaf een verzameling met hobbypluimvee.
8.1. Transport door houders
Er zijn geen specifieke wettelijke bepalingen voor het transport van hobbypluimvee naar een
(commerciële of niet-commerciële) verzameling, behalve het bepaalde in punt 6.2.1, tabel 2, 2, c).
Algemeen geldt artikel 3 van de verordening (EG) Nr. 1/2005 – zie bijlage 4.
8.2. Transport door pluimveehandelaars
Bij het transport van hobbypluimvee naar een commerciële verzameling, dient de handelaar een
verplaatsingsdocument op te stellen dat het hobbypluimvee vergezelt en waarvan hij een kopie
overhandigt aan de organisator van de verzameling. De handelaar bewaard zelf een kopie.
De gegevens van het verplaatsingsdocument moeten niet in SANITEL geregistreerd worden.
Algemeen geldt artikel 3 van de verordening (EG) Nr. 1/2005 – zie bijlage 4.

9. Bijlagen
Bijlage I: KB 10 juni 2014 – BIJLAGE II
Bijlage II: Model 2 uit bijlage 2 van het MB van 24 juli 2019
Bijlage III: Model 3 uit bijlage 3 van het MB van 24 juli 2019
Bijlage IV: Artikel 3 van de verordening (EG) Nr. 1/2005

10. Overzicht van de revisies van deze omzendbrief

Versie
1.0

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
Datum van toepassing
Originele versie
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BIJLAGE 1.
KB 10 juni 2014 – BIJLAGE II
A. NIET-COMMERCIËLE VERZAMELING.
Onder niet-commerciële verzamelingen wordt verstaan:
a. verzamelingen zoals beurzen, tentoonstellingen, prijskampen met fok- en gebruiksvee,
culturele of historische evenementen, die het verhandelen van dieren niet als doelstelling
hebben of waar de verkoop van dieren:
i. een uitzonderlijk karakter kent:
ii. betrekking heeft op een minderheid van de deelnemende dieren;
b. veilingen van fokdieren met een maximale frequentie van 1x per maand;
c. jaarmarkten: markten met een maximale frequentie van 2x per jaar;
d. sportevenementen, met een maximale frequentie van 2x per jaar;
e. repetitieve sportevenementen, zoals een jumping.

B. COMMERCIËLE VERZAMELING.
Onder commerciële verzamelingen wordt verstaan:
a. het verzamelen van dieren als een economische bedrijvigheid:
i. op verzamelcentra – klasse 1 (veemarkten) en verzamelcentra – klasse 2;
ii. in handelaarstallen;
iii. veilingen met fokdieren met een frequentie van meer dan 1 x per maand;
iv. veilingen met gebruiksdieren;
b. het frequent verzamelen van dieren en van hobbypluimvee dat als hoofddoel het verhandelen
van de dieren heeft, zoals:
i. markten, ingericht door een gemeente of een stad, met uitzondering van jaarmarkten;
ii. markten, andere dan bedoeld onder punt i) en/of met een frequentie van meer dan 2x
per jaar.
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BIJLAGE 2.
Model 2 uit bijlage 2 van het MB van 24 juli 2019
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BIJLAGE 3.
Model 3 uit bijlage 3 van het MB van 24 juli 2019
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BIJLAGE 4.
Artikel 3 van de verordening (EG) Nr. 1/2005

Artikel 3

Algemene voorwaarden voor het vervoer van dieren

Het is verboden dieren te vervoeren of te laten vervoeren op zodanige wijze dat het de dieren
waarschijnlijk letsel of onnodig lijden berokkent.
Bovendien moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a) vooraf zijn alle nodige voorzieningen getroffen om de duur van het transport tot een minimum
te beperken en tijdens het transport in de behoeften van de dieren te voorzien;
b) de dieren zijn geschikt voor het voorgenomen transport;
c) het vervoermiddel is zodanig ontworpen en geconstrueerd, en wordt op zodanige wijze
onderhouden en gebruikt dat de dieren letsel en lijden bespaard blijft en dat hun veiligheid is
gegarandeerd;
d) de laad- en losvoorzieningen zijn zodanig ontworpen en geconstrueerd, en worden op
zodanige wijze onderhouden en gebruikt dat de dieren letsel en lijden bespaard blijft en dat
hun veiligheid is gegarandeerd;
e) het personeel dat met de dieren omgaat, heeft daarvoor de nodige opleiding of bekwaamheid,
naar gelang van het geval, en voert zijn werkzaamheden uit zonder gebruikmaking van geweld
of een methode die de dieren onnodig angstig maakt of onnodig letsel of leed toebrengt;
f) het transport wordt zonder oponthoud tot de plaats van bestemming uitgevoerd, en de
omstandigheden voor het welzijn van de dieren worden regelmatig gecontroleerd en naar
behoren in stand gehouden;
g) de dieren beschikken, gelet op hun grootte en op het voorgenomen transport, over voldoende
vloeroppervlak en stahoogte;
h) de dieren krijgen op gezette tijden water, voeder en rust, in kwaliteit en in kwantiteit afgestemd
op hun soort en grootte.
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