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Korte omschrijving Houden van kameelachtigen  

 Beschrijving Code 

Plaats Landbouwbedrijf PL42 

Activiteit Houden AC28 

Product Andere tweehoevigen PR24 

E/T/R Registratie  

Formaat n° E/T   

Autocontrolegids NVT - 

Het houden van kameelachtigen: alpaca, lama, vicuna, kameel, dromedaris, guanaco  .Registratie vanaf één 
dier. 
Iedereen die verantwoordelijk is voor kameelachtigen is verplicht zijn kudde te laten registreren  in Sanitel via 
een erkende vereniging: DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen: www.dgz.be ) of ARSIA ( Association 
Régionale de Santé et d'Identification Animale: www.arsia.be ). 

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

NVT 

Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

NVT 

Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

NVT  

Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 

NVT 

Reglementaire basis 

KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande 
registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
KB van 20 mei 2022 betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, 
konijnen en bepaalde vogels 
Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende 
overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van 
diergezondheid. 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 van de Commissie van 28 juni 2019 tot aanvulling van 
Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen 
waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde 
gehouden landdieren en broedeieren. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

NVT 

Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 

NVT 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

NVT 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

 Voor het houden van sommige diersoorten is een vergunning van een van de drie Gewestelijke overheden 
vereist. 

Autocontrole 

NVT 

Financiering 

Voor het houden van kameelachtigen is de heffing niet van toepassing. 

 


