PERSBERICHT

Aan de houders van schapen, geiten en hertachtigen
‘Maak het resultaat van uw 15 december telling tijdig over aan DGZ-Vlaanderen’
Weldra ontvangt iedere houder van schapen, geiten en hertachtigen het formulier ‘15 december
telling’ voor het jaar 2008. Het resultaat van deze telling dient vóór 15 januari 2009 overgemaakt te
worden aan DGZ-Vlaanderen. Vorig jaar ontvingen wij van 83 % van de houders deze informatie.
Iedere houder van schapen, geiten en hertachtigen is verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van
zijn dieren. De I&R-regelgeving stelt dat elke verantwoordelijke één maal per jaar, tussen 15 en 31
december, het aantal gemerkte dieren en het aantal vrouwelijke fok- en gebruiksdieren ouder dan 6 maand
per soort telt. Het resultaat van deze telling dient vermeld te worden in het bedrijfsregister en dient vóór 15
januari van het volgend jaar overgemaakt te worden aan DGZ-Vlaanderen, ook indien er momenteel geen
dieren aanwezig zijn op het beslag.
De melding van een verantwoordelijke houder dat hij geen dieren (meer) heeft, resulteert niet in een
stopzetting van de actieve registratie. De melding ‘geen dieren of 0 dieren’ is de situatie op een bepaald
ogenblik en zegt niets over de situatie in de toekomst. Wanneer een houder de activiteit van één of meerdere
diersoorten wenst stop te zetten, kan hij gebruik maken van het formulier ‘Melding stopzetting’ dat bij het
formulier “15 december telling” is gevoegd.
Voor de telling van 2006 ontving DGZ-Vlaanderen van 72 % van de houders een antwoord, in 2007 steeg dit
naar 83 % van de houders. Dit betekent dat, ondanks deze wettelijke verplichting, nog steeds 17 % van de
houders het resultaat van de telling niet heeft overgemaakt aan DGZ-Vlaanderen. Deze informatie is nochtans
zeer belangrijk voor een efficiënte bestrijding en bewaking van dierenziekten.
Het resultaat van de telling kan overgemaakt worden aan DGZ-Vlaanderen door het terugsturen van het
aangevuld formulier ‘15 december telling’ of door registratie via de website www.dgz.be.
Alle bijkomende info hierover kan u bekomen bij DGZ-Vlaanderen.
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