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BIJLAGE I. 

 

Intentieverklaring van de verantwoordelijke veehouder voor deelname aan de grensbeweiding. 

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de inhoud van het “reglement inzake de grensbeweiding 

van runderen aan de intra-Benelux-grenzen” en aanvaard haar bepalingen. 

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de volgende voorwaarden : 

1. Artikel 3.2 van het reglement grensbeweiding: 

a) gedurende de periode van grensbeweiding geen runderen afkomstig uit een land buiten de 

Europese Unie aan het betreffende veebeslag toe te voegen tenzij nadat aan de 

grensbeweiding een einde is gesteld; 

b) enkel runderen aan grensbeweiding te laten deelnemen die volledig geïdentificeerd zijn 

overeenkomstig de regelgeving van toepassing (KB van 23 maart 2011 tot vaststelling van 

een identificatie- en registratieregeling voor runderen) en die sedert tenminste 30 dagen of 

sinds hun geboorte reglementair deel uitmaken van het veebeslag; 

c) bij iedere terugvoer voor het vertrek op de lijst bij de toelating tot grensbeweiding de datum 

en het aantal teruggevoerde runderen te vermelden en binnen de 24 uur na terugvoer ieder 

individueel rund dat op die datum werd teruggevoerd; 

d) onverwijld aangifte te doen van elk verlies van oormerken en het voorkomen van of de 

verdenking van het voorkomen van een besmettelijke ziekte bij een aan de grensbeweiding 

deelnemend rund en dit zowel bij de bevoegde diergeneeskundige autoriteit van het Benelux-

land van beweiding (zijnde Nederland en van het Groothertogdom Luxemburg) waar de 

runderen weiden als de bevoegde PCE van het land van herkomst (zijnde België); 

e) de toestemming te geven tot en volledige medewerking te verlenen aan ieder onderzoek dat 

door de bevoegde diergeneeskundige autoriteit van het Benelux-land van beweiding (zijnde 

Nederland en van het Groothertogdom Luxemburg) noodzakelijk wordt geacht en in het 

kader van de opsporing en bestrijding van een voor runderen besmettelijke ziekte verplicht is 

bij de uitvoering van de voorgeschreven maatregelen; 

f) de betreffende runderen voor het verstrijken van de uiterste datum van de ontheffing voor 

grensbeweiding terug te voeren naar het veebeslag in het Benelux-land van herkomst (zijnde 

België);  

g) de betreffende runderen onverwijld en volgens de aanwijzingen van de door de aangewezen 

bevoegde autoriteit van het Benelux-land van beweiding (zijnde Nederland en van het 

Groothertogdom Luxemburg) naar België terug te voeren indien deze daartoe opdracht geeft. 

 

 

 

HANDTEKENING van de verantwoordelijke – te onderschrijven met: 

 « gelezen en goedgekeurd ». 

 


