Inleiding
36 dierhouderijorganisaties verenigd in:
- Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (25 stamboeken/verenigingen)
- KleindierNed (voorheen de Nederlandse Werkgroep van Pluimvee, Parkvogels)1 en
- Het samenwerkingsverband van de Hobbyvarkenvereniging, Fokkersclub Nederlandse
Landvarken, KuneKunevereniging en Stichting Zeldzame Huisdierrassen
maken gebruik van deze internetconsultatie voor de Ministeriële Regeling Diergezondheid.
Wij stellen het op prijs dat er steeds goed met ons is gecommuniceerd over de voorgenomen
wetswijzigingen en de mogelijkheden die werden geboden om daarop te reageren.

Namens KleindierNed hebben wij de volgende opmerkingen.
Definiëring begrippen
We pleiten voor het gebruik van de begrippen analoog aan de AHR. D.w.z. pluimvee betreft
bedrijfsmatig gehouden dieren en in ‘gevangenschap gehouden vogels’ betreft hobbymatig
gehouden dieren. Daarmee voorkomen we verwarring.
Het begrip ‘in gevangenschap gehouden vogels’ is een vertaling van het begrip capted birds zoals
gebruikt in de AHR voor de beschrijving van de vogels die wij houden. Het begrip ‘gevangenschap’
heeft een negatieve connotatie. Voor andere gehouden dieren zoals varkens, schapen, geiten, etc.
gebruiken we deze aanduiding niet, terwijl ‘hobbypluimvee’ bijvoorbeeld echt niet anders gehouden
wordt. Het is jammer dat hiervoor geen andere aanduiding is gevonden.
Hoofdstuk 5a, Artikel 5a.1. b staan regels met betrekking tot registratie wanneer er op de inrichting
kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen of
loopvogels worden gehouden. In artikel 5a. 4 worden de uitzonderingen benoemd. Wij gaan er
vanuit dat artikel 5a.1.b van toepassing is op de genoemde dieren ook als genoemde dieren vallen
onder het begrip ‘in gevangenschap gehouden vogels’. In artikel 5a.4. komen de uitzonderingen,
zodra de EC de Implementing Act hierover heeft vastgesteld. Zoals besproken vindt hierover overleg
plaats als de Implementing Act is ontvangen.
Paragraaf 5b.4.5 Gevogelte
Artikel 5b.65. gaat in op de begripsbepaling gevogelte (kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden)
Deze paragraaf is niet van toepassing op de exploitant van gevogelte die op enig moment minder
dan 250 stuks gevogelte houdt. Het begrip ‘gevogelte’ leidt tot verwarring. Dat is weer een nieuwe
aanduiding. Voorstel om als er meer duidelijkheid is van de Europese Commissie (Implementing Act
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Deelnemers aan de KleindierNed zijn: Aviornis, Kleindierliefhebbers Nederland, Nederlandse
Belangenvereniging van Hobbydierhouders, Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, Nederlandse Bond van
Sierduiven, Nederlandse Postduivenorganisatie, Stichting Zeldzame Huisdierrassen, vereniging Stads- en
Kinderboerderijen.
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met uitzonderingen). Wij pleiten om hiervoor het begrip ‘pluimvee’ te hanteren analoog aan de
AMvB Diergezondheid en in de AHR.
AVINED en KleindierNed hebben een document opgesteld Afbakening ‘pluimvee’ en ‘in
gevangenschap gehouden vogels’ (bijgevoegd) dat wij graag met het ministerie van LNV willen
bespreken.
Tenslotte zijn wij positief over de reeds lang gewenste mogelijkheid om de NCD-vaccinatie van
hobbypluimvee door mensen die daartoe bekwaam zijn ter hand te kunnen nemen. Onze
dierenartsen zullen daartoe de benodigde scholing opzetten (artikel 8a.5 lid 2 bijlage 14)
Papegaaiachtigen
Artikel 8a.5 c NBvV heeft een monografie opgesteld over papegaaiachtigen (bijgevoegd). Hun
standpunt komt er kortgezegd op neer dat papegaaiachtigen alleen mogen deelnemen aan een in
Nederland gehouden tijdelijke tentoonstelling als ze vrij zijn van besmettelijke dierziekten.
Reinigen en Ontsmetten
Niet duidelijk of deze regels ook van toepassing zijn op vervoerders van ‘in gevangenschap gehouden
vogels’. Het moet duidelijk zijn wat van de houder/vervoerder verwacht wordt gezien het risico en
zich daartoe proportioneel verhouden.
Bijlage 13
NPO zou graag zien dat op bijlage 13 het land van oorsprong vermeld wordt (naast adres, postcode
en plaats). Dit i.v.m. de eigenverklaring die NPO nodig heeft als er de grens wordt overgegaan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namens het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders hebben wij de volgende reactie.
I&R
Wij zijn blij dat de mogelijkheid om bij verlies van één oormerk deze te mogen vervangen voor een
nieuw oormerk (met een ander nummer) is behouden.
Het melden van een verplaatsing over 1 km over de openbare weg van en naar hetzelfde UBN heeft
weinig toegevoegde waarde (5b.54.).
TSE
Wij vinden het een verbetering dat dieren die op basis van vererving tot ARR/ARR genotype
gerekend mogen worden niet langer verplicht worden tot onderzoek daarnaar (artikel 7c.3, lid 2).
Wij zouden het op prijs stellen als het jaarlijks rapporteren aan RVO door een TSE-fokkerijvereniging
kan worden vereenvoudigd. Laat de RVO een rapportage vragen aan de erkende labs. Deze labs
kunnen ook rapporteren over de vereiste steekproeven. De erkende TSE stamboeken en fokkerij
organisaties kunnen dat niet omdat zowel de NSFO en de GD hierover niet (of met vertraging van
een 1-2 jaar) hierover rapporteren. Dit voorkomt dat fokkerij organisaties worden belast met vragen
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om informatie over dieren die zij niet heeft en moet ophalen bij de GD en NSFO. Efficiënter is het de
RVO daar de informatie te laten ophalen.

Reinigen en Ontsmetten
Tenslotte vinden wij het jammer dat het niet is gelukt om ons voorstel voor definiëring van de
eenvoudige wasplaats voor reiniging en ontsmetting over te nemen t.b.v. de kleinschalige houders.
1. Het bedrijf is voorzien van een verharde plaats waar de reiniging en ontsmetting van
vervoermiddelen geschiedt, welke de gehele lengte van het vervoermiddel of vervoerseenheid
beslaat. Er mag ook gebruik gemaakt worden van een mobiele wasplaats, die alleen wordt
opgebouwd wanneer deze nodig is.
Toelichting: Dit geeft ruimte aan kleine bedrijven met slechts af en toe een transportbeweging.
2. De plaats is zodanig aangelegd dat water en eventueel andere vloeistoffen die bij de reiniging en
ontsmetting worden gebruikt, niet in het grond- of oppervlaktewater terecht kunnen komen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namens de kleinschalige en hobbyvarkenshouders: Fokkersclub Nederlandse Landvarken,
Hobbyvarkenvereniging, Vereniging Bonte Bentheimer Landvarkene, SZH en NBvH hebben wij geen
opmerkingen over deze Ministeriële Regeling over de regels voor varkenshouders.
Een aandachtspunt is dat de wijziging dat vanaf 21 april 2021 vóórdat varkens aangevoerd worden
de houder over een UBN moet beschikken goed gecommuniceerd moet worden. Niet alle verkopers
van varkens melden dit namelijk aan de koper. Ook op online platforms staat deze verplichting niet
(gemakkelijk vindbaar) vermeldt.
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Bijlage: indeling en omschrijving categorieën hobbypluimvee en (kleinschalig) bedrijfsmatig gehouden pluimvee
Soort pluimvee

1

Doel houderij

Registratie Criteria
Monitoring /
als houder
regelgeving
1 Niet
1. Geen winstoogmerk
Nee
 Instandhouding Nee
bedrijfsmatig
2.
Geen
publieke
verkoop
van
vlees
pluimveerassen,
gehouden
en eieren voor consumptie1 .
 Educatie
pluimvee
3. Kleinschalige uitwisseling en niet Recreatie
(hobbypluimvee)
bedrijfsmatige verkoop van
 Sport
(fok)dieren en broedeieren
4. Geen omvang alsof het
bedrijfsmatig is.

Aantal dieren / toelichting

2 Kleinschalig,
bedrijfsmatig
gehouden
pluimvee

Kleinschalige
productie van
(broed)eieren en
pluimvee.

Ja

1. Verkoop pluimvee(vlees) en of
eieren voor consumptie
2. Verkoop van broedeieren, sier -of
hobbypluimvee.
3. Een omvang alsof het
bedrijfsmatig is.

Ja, beperkt

Tot max. 1.0004

3 Grootschalig,
bedrijfsmatig
gehouden
pluimvee

Commerciële
productie van
(broed)eieren en
pluimvee.

Ja

1. Winstoogmerk
2. Commerciële verkoop van
(broed)eieren, pluimvee en vlees
en daarmee samenhangende
producten
3. Een bedrijfsmatige omvang
welke in potentie substantiële
inkomsten genereert.

Ja, volledig

> 1.000





Als er publieke verkoop van vlees of eieren
plaatsvindt, dan is de houder
bedrijfsmatig. Dit is dan ongeacht het
aantal dieren2.
Als er slechts kleinschalige uitwisseling is /
niet bedrijfsmatige verkoop van
(fok)dieren of broedeieren dan is er sprake
van hobbymatig. Bij > 250 dieren is er
altijd sprake van bedrijfsmatig3

Publieke verkoop is verkoop aan derden, dus niet de eigenaar en diens naasten (tweeden).
We begrepen dat er ruimte lijkt te komen in Brussel om de verplichting voor houders van pluimvee om zich als houder te registreren in de I&R database (ook) te baseren op
aantallen dieren. Onze voorkeur is om dan een ondergrens vast te stellen. We denken dan aan ongeveer 30 dieren. Particulieren met een beperkte hoeveelheid pluimvee, die hun
eieren wel publiek verkopen hoeven zich dan niet in de database KIP te registeren als houder.
3 Dit houdt in dat een hobbydierhouder die geen eieren en vlees publiek verkoopt en wel meer dan 250 dieren heeft, toch als bedrijfsmatig wordt gezien (bijv. vanwege
diergezondheidsrisico’s) en zich zal moet laten registreren als houder en dus bepaalde monitoring / regelgeving moet voldoen (bedrijfsmatig gehouden pluimvee, kleinschalig).
4 De keuze voor 1.000 dieren is een pragmatische. In de praktijk zijn er bedrijven met veel kleine koppels op een bedrijf en met ruim 500 dieren. Een iets hoger getal kan de
naleving bevorderen.
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Een aparte categorie zijn de handelaren in sierpluimvee en oorspronkelijke vogelsoorten. Dit zijn handelaren di e zelf deze dieren hebben, fokken en verkopen op
kleinere schaal. Deze zijn op dit moment niet via I&R in beeld. Het betreft publieke verkoop met winstoogmerk en zou dus ook onder de definities van
bedrijfsmatig gehouden pluimvee, kleinschalig kunnen vallen met daarbij dus verplichte monitoring en registratie in KIP.

Het verplaatsen van papegaaiachtigen naar een
tijdelijke tentoonstelling.
door Henk van der Wal
Op 21 april 2021 wordt de Europese Diergezondheidsverordening (EU) 2016/429 van kracht.
Deze verordening, in Nederland aangeduid als DGV, moet dan ook geïmplementeerd zijn in
de Nederlandse Wet dieren en de daaraan verbonden besluiten en regelingen.
Ook moet de gedelegeerde Verordening (EU)2020/688 vertaald worden naar de
Nederlandse wetgeving.
Deze gedelegeerde verordening is een aanvulling van de Verordening (EU) 2026/429 van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor
verplaatsing binnen de Unie van landdieren en broedeieren.
Het Ministerie van LNV heeft aan het secretariaat van KleindierNed kenbaar gemaakt dat
LNV voornemens is om op basis van artikel 59, lid 2 van de Gedelegeerde Verordening
2020/688, waarin opgenomen de bepalingen die betrekking hebben op verplaatsing van
papegaaiachtigen naar een andere lidstaat ook te laten gelden voor verplaatsingen naar
tentoonstellingen binnen Nederland.
Reden:
- het is niet logisch volgens LNV om deze eisen niet te stellen voor een tentoonstelling
in Nederland;
- nu is er niets geregeld;
- dat vindt LNV onwenselijk.
De Gedelegeerde Verordening bepaalt in Afdeling 5, in gevangenschap levende vogels en
broedeieren van in gevangenschap levende vogels;
Artikel 59: Voorschriften voor de verplaatsing van in gevangenschap levende vogels;
Lid 2:
2. Exploitanten verplaatsen papegaaiachtigen alleen naar een andere lidstaat als aan de
volgende voorschriften is voldaan:
a) aan de in lid 1 vastgestelde voorwaarden is voldaan;
b) de dieren zijn afkomstig van een inrichting waar gedurende de laatste 60 dagen voor het
vertrek geen aviaire chlamydiose bevestigd is en waar, indien in de laatste zes maanden
vóór het vertrek aviaire chlamydiose is bevestigd, de volgende maatregelen zijn genomen:
i) besmette vogels en vogels die waarschijnlijk besmet zijn, zijn behandeld;
ii) na voltooiing van de behandeling zijn zij negatief bevonden in laboratoriumtests op
aviaire chlamydiose;
iii) na voltooiing van de behandeling is de inrichting gereinigd en ontsmet;
iv) ten minste 60 dagen zijn verstreken sinds de voltooiing van de onder iii) bedoelde
reiniging en ontsmetting;
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c) indien de dieren in contact zijn geweest met in gevangenschap levende vogels van
inrichtingen waar in de laatste 60 dagen voor het vertrek aviaire chlamydiose is vastgesteld,
zijn zij negatief bevonden in laboratoriumtests op aviaire chlamydiose die ten minste 14
dagen na het contact zijn uitgevoerd;
d) de dieren zijn geïdentificeerd overeenkomstig artikel 76 van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2019/2035.
.

De praktijk in Europese landen.
Tentoonstellingen waarop papegaaiachtigen worden ingezonden, worden niet georganiseerd
door exploitanten, maar door leden van vogelhoudersverenigingen of
dierhouderijorganisaties.
Een jaarlijks hoogtepunt in de avicultuur is een tijdelijke tentoonstelling van de gefokte
nakomelingen.
Een tijdelijke tentoonstelling wordt vooraf gegaan door een keuring van de hieraan
deelnemende jonge vogels.
De keuring wordt verricht door keurmeesters, die door de dierhouderijorganisaties zijn
opgeleid voor diverse vogelsoorten.
Aansluitend aan de keuringsdag worden de beoordeelde vogels nog enkele dagen
tentoongesteld aan collega-fokkers en andere belangstellenden.
De leden die gezamenlijk zorg dragen voor de organisatie van een tijdelijke tentoonstelling
zijn houders van gezelschapsdieren. (zie DGV art 4, lid 12).
Houders van gezelschapsdieren zijn geen exploitanten (zie DGV art. 4, lid 24)
De papegaaiachtigen die deelnemen aan een tentoonstelling zijn eigendom van houders van
gezelschapsdieren.
Deze houders zijn om met hun dieren deel te mogen nemen aan een tijdelijke tentoonstelling
lid van een dierhouderijorganisatie.
De dieren die ingezonden worden naar een tijdelijke tentoonstelling zijn met uitzondering van
die paar dagen per jaar dat zij op een tijdelijke tentoonstelling verblijven, gehuisvest in
dierverblijven die een onderdeel uitmaken van het huishouden van de eigenaar.
In de overwegingen die vooraf zijn gedaan om tot de DGV te komen, wordt onder nummer
24 aangegeven wat daaronder moet worden verstaan.
Papegaaiachtigen die ingezonden worden komen dus niet uit een inrichting (zie DGV art. 4,
lid 27)
Onder papegaaiachtigen worden vogelfamilies en geslachten verstaan die onder gebracht
zijn in de Orde Psittaciformes.
Hiertoe behoren Lori’s, Kaketoes, Echte papegaaien en Parkieten.
Papegaaiachtigen zijn een verzameling vogelsoorten die gehouden worden voor liefhebberij
of gezelschap.
Vanuit deze doelstelling worden papegaaien ingedeeld bij de groep vogelsoorten die een
onderdeel vormen van de diersoorten die opgenomen zijn in deel B van bijlage I van de
DGV.
Zij zijn dus ingedeeld bij de gezelschapsdieren. (zie DGV art. 4, lid 11)
Gelijkertijd vormen zij als gezelschapsdieren ook een groep binnen de vogelsoorten die
aangeduid worden als in gevangenschap levende vogels. (zie DGV art. 4, lid 10)
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Algemene veterinaire controle en toezicht.
Bij het binnenbrengen van zowel vogels die gerekend worden tot de groep
gezelschapsdieren als in gevangenschap levende vogels, in de tijdelijke tentoonstelling,
worden ze onderworpen aan een veterinaire controle door een dierenarts.
Deze visuele controle richt zich op de eventuele aanwezigheid van ziekteverschijnselen of
vermoedens van ziekteverschijnselen.
Daarnaast wordt er op toegezien dat de vogels niet verwond zijn en niet lijden aan ernstige
stressfactoren.
Dieren die niet vrij zijn van ziekteverschijnselen, verwondingen en of ernstige stressfactoren,
worden tijdens het binnenbrengen, uit het tentoonstellinggebouw verwijderd en teruggeven
aan de eigenaar.
Tijdens de keuringsdagen worden de vogels individueel beoordeeld op basis van
omschreven keuringseisen.
Het welzijn en de gezondheid van de vogels is een onderdeel van deze keuring.
Als tekortkomingen worden vastgesteld, dan worden de vogels alsnog verwijderd van de
tentoonstelling.
Op de dagen dat de tentoonstelling geopend is voor publiek vindt er een visuele veterinaire
controle plaats door daartoe aangewezen leden van de dierhouderijorganistatie .
De eindverantwoordelijkheid berust bij een dierenarts.
Vogels die zichtbare ziekteverschijnselen hebben of zich verwond hebben, worden
ondergebracht in een ziekenboeg.

Aviaire Chlamydiose.
Papegaaiachtigen,maar ook andere vogelsoorten, kunnen besmet raken met een zoönose.
We geven dit aan met de term Aviaire Chlamydiose.
Deze besmettelijke infectieziekte komt in twee groepen voor:
Psittacose
komt in hoofdzaak voor bij papegaaiachtigen;
Ornithose
komt voor bij alle andere vogelsoorten dan pluimvee.
Psittacose
Vogels in een vogelbestand kunnen ziek worden.
Soms treft dit één vogel, maar vaker komt het voor dat ook de andere vogels worden besmet
en ziek worden.
Het blijft moeilijk om zelf vast te stellen welke ziekte de vogels hebben en het is
onvermijdelijk de hulp van een dierenarts in te roepen.
Vervelend wordt het als niet alleen de vogels, maar ook de vogelverzorger ziek wordt via een
besmetting door zijn vogels,of door een bezoek aan een dierenspeciaalzaak, een tijdelijke
tentoonstelling of een vogelmarkt.
Bij een besmetting van de mens door een dierziekte spreken we van een zoönose.
De dierziekte is dan een niet ongevaarlijke infectieziekte.
De overdracht van vogel op mens kan plaats vinden via virussen, bacteriën of parasieten.
Er was voorheen veel onwetendheid onder de vogelliefhebbers rond de gevaren die
verbonden zijn aan zoönosen. Vaak is de kennis van zoönosen niet eens bij vogelliefhebbers
aanwezig.
Men hield er dan ook geen rekening mee, maar dat is na publicaties van de Commissie
Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBVV de afgelopen jaren sterk verbeterd.

3

Een voor de mens gevaarlijke zoönose is die welke veroorzaakt wordt door het uitscheiden
van ziekteverwekkende bacteriën door “kromsnavels”, dus vogels die behoren tot de groep
parkieten en papegaaien.
Tot voor kort noemden we dit de “Papegaaienziekte”,maar omdat de besmettelijke ziekte ook
door andere vogelsoorten, bijvoorbeeld vinken, gorzen en prachtvinken, op de mens
overgedragen kan worden, is het beter te spreken over Aviaire Chlamydiose.
Een specifieke bacterie soort, vaak aanwezig in parkieten en papegaaien, veroorzaakt de
ziekte Psittacose (de vroegere Papegaaienziekte dus).
In de zomer van 2018 heeft de Commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving van de NBvV
een monografie geschreven rond de als zoönose aangemerkte besmettelijke dierziekte
Psittacose en onder de leden verspreid. Deze digitale monografie kan onder
documentnummer 2018 DE&W 05 besteld worden via surveillantnbvv@gmail.com

Zienswijze NBvV op aanpassing Besluit houders van dieren.
Gelet op de ernst van een uitbraak van Psittacose voor mens en dier is het van het grootste
belang dat preventieve maatregelen worden vastgesteld.
Om deze, waar het de deelname van papegaaiachtigen aan een tijdelijke tentoonstelling
betreft ook vast te leggen in wetgeving, stelt de NBvV voor dit onder te brengen in paragraaf
4.Houden van vogels voor vertoning, in het Besluit houders van dieren.
In artikel 4.18. Evenementen met vogels, zou onder lid 1b de volgende tekst opgenomen
kunnen worden:
1b. Het is houders van papegaaiachtigen verboden deze vogelsoorten bijeen te brengen op
een tentoonstelling, keuring of ander evenement, als in hun vogelverblijven in de laatste twee
maanden voor het inbrengen aviaire chlamydiose in de vorm van psittacose is vastgesteld.
Deelname aan een tijdelijke tentoonstelling is mogelijk als de volgende maatregelen zijn
genomen:
i.
er is voldaan aan de Nederlandse melding - en bestrijdingsplicht;
ii.
besmette papegaaiachtigen en zij die waarschijnlijk besmet zijn, zijn veterinair
behandeld;
iii.
na behandeling zijn ze negatief bevonden op psittacose;
iv.
na voltooiing van de behandeling van de papegaaiachtigen zijn de betreffende
vogelverblijven/kisten/kooien/transportkoffers gereinigd en ontsmet met een voor dat
doel (op grond van de Wgb) toegelaten ontsmettingsmiddel.
v.
na vrijgave door de dierenarts van de NVWA mogen de betreffende
papegaaiachtigen na 10 dagen deelnemen aan een tijdelijke tentoonstelling.
vi.
De papegaaiachtigen zijn voorzien van een unieke en gesloten pootring, waarmee de
dieren individueel geïdentificeerd en traceerbaar zijn;

Bijlage
Als bijlage bij deze zienswijze is het formulier toegevoegd dat als
eigenaarverklaring/gezondheidsverklaring vanaf 2017jaarlijks door de eigenaar van de
inzending vogels naar een tijdelijke tentoonstelling in een andere EU lidstaat wordt ingevuld
en geparafeert door een dierenarts van de NVWA.
Commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBvV
Februari 2021
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Bijlage

FORMULIER MET EISEN VOOR DEELNAME AAN DE
WERELDTENTOONSTELLING
(Veterinary certificate for kept birds)

Breeder/Fokker
Name/Naam: .......................................................

First name/Voornaam: ....….……………..............

Street/adres:
.................................................................................................................................................................................
Postcode:……….….…….City/Woonplaats......................................................................
Tel:............................................
Identification no: (Kweekno)……….…./..............
Vogelsoort(en):(Description of birds-scientific name …………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................................
Aantal: (Total)...............................
Ringnumbers: (Ringnummers)
....................................................................................................................................................

Eigenaarverklaring/Gezondheidsverklaring:
Ondergetekende verklaart met betrekking tot de hierboven vermelde vogels dat:
Deze vogels komen uit een hobbymatige fokkerij waar in de laatste 12 maanden voorafgaande
aan de verzending naar een COM Wereldtentoonstelling in een andere Europese lidstaat
géén Aviaire Influenza is geconstateerd.
Deze vogels zijn afkomstig uit een gebied waarvoor géén beperkingen gelden met betrekking
tot de bestrijding van Newcastle disease (Pseudovogelpest).
Voor papegaaiachtigen:
Deze vogels komen uit een hobbymatige fokkerij, en zijn niet in contact geweest met vogels
uit een fokkerij,waar de laatste 2 maanden Psittacose (Chlamydia psittaci) is vastgesteld. De
papegaaiachtigen zijn voorzien van unieke en gesloten pootringen, waarmee de dieren,
individueel geïdentificeerd en traceerbaar zijn. Verder worden deze vogels vergezeld van een
document wat geviseerd is door de dierenarts van de Nederlandse overheid (NVWA), waarbij
verklaard wordt dat de dieren voldoen aan de eisen van Richtlijn 92/65/EEG.
De Kisten/Kooien/Transportkoffers waarin deze vogels worden verzonden, geheel zijn
gedesinfecteerd met een voor dat doel (op grond van de Wgb) toegelaten
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ontsmettingsmiddel.
10 dagen voorafgaand aan de tentoonstelling afgeschermd zijn geweest / they have been
isolated for at least 10 days prior to the exposition / ont été isolés 10 jours avant l’exposition

Date / Datum:

Signature breeder
Handtekening eigenaar:....................................

Dit formulier in te vullen en ondertekenen door de inzender/fokker, en laten ondertekenen
door een dierenarts.
Dit formulier is slechts 10 dagen geldig, en dient te worden afgegeven bij het inbrengen van
de vogels.
Zonder dit formulier worden uw vogels niet meegenomen.
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