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Dossiernummer : 1994-04-25/31 

Titel

25 APRIL 1994. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 36, 10$, van de wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 15-01-2019, zijn verwerkt. 

Nota : opgeheven voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij ORD 2017-07-27/05, art. 5, 003;
Inwerkingtreding : 17-09-2017

Bron : LANDBOUW 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 18-05-1994 bladzijde : 13312

Inwerkingtreding : 18-05-1994

Inhoudstafel

Art. 1-2 

Art. 2_VLAAMS_GEWEST 

Art. 3-4 

Art. 4_VLAAMS_GEWEST 

Art. 5 

Art. 5_VLAAMS_GEWEST 

Art. 6-8 

Bijlage. 

Art. N1.Bijlage 1

Tekst

Artikel 1. De veehouderijen waar ganzen of eenden onder dwang gevoederd worden (gavage), en voor zover
voldaan wordt aan de bepalingen van dit besluit en van zijn bijlage, zijn gespecialiseerde bedrijven die bedoeld
worden in artikel 36, 10°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der
dieren.

  Art. 2.De eigenaar of de verantwoordelijke van een veehouderij waar dwangvoedering bij eenden of ganzen
toegepast wordt moet hiervan bij aangetekend schrijven aangifte doen [1 bij [2 de Vlaamse minister, bevoegd
voor het dierenwelzijn]2]1.
  Deze aangifte vermeldt :
  1° zijn naam en adres;
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  2° naam en adres van de personen die belast zijn met de dwangvoedering;
  3° diersoort die dwangvoedering ondergaat;
  4° beschrijving van de huisvesting van de dieren;
  5° herkomst van de dieren;
  6° de naam en adres van de dierenarts bedoeld in artikel 4.
  ----------
  (1)<KB 2010-12-08/06, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2011> 
  (2)<BVR 2018-11-23/15, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 25-01-2019> 

  Art. 2_VLAAMS_GEWEST. 
   De eigenaar of de verantwoordelijke van een veehouderij waar dwangvoedering bij eenden of ganzen toegepast
wordt moet hiervan bij aangetekend schrijven aangifte doen [1 bij [2 de Vlaamse minister, bevoegd voor het
dierenwelzijn]2]1.
  Deze aangifte vermeldt :
  1° zijn naam en adres;
  2° naam en adres van de personen die belast zijn met de dwangvoedering;
  3° diersoort die dwangvoedering ondergaat;
  4° beschrijving van de huisvesting van de dieren;
  5° herkomst van de dieren;
  6° de naam en adres van de dierenarts bedoeld in artikel 4.
  ----------
  (1)<KB 2010-12-08/06, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2011> 
  (2)<BVR 2018-11-23/15, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 25-01-2019> 
   

  Art. 3.Op de veehouderijen bedoeld in artikel 1 dient een register bijgehouden worden waarin voor elk lot dieren
dat dwangvoedering ondergaat vermeld moet worden :
  - hun aantal, ras en herkomst;
  - begin- en einddatum van de periode van dwangvoedering;
  - het sterftecijfer tijdens deze periode.
  Dit register moet worden getoond telkens als de bevoegde personen bedoeld in artikel 34 van voorgenoemde
wet van 14 augustus 1986 daarom verzoeken. [1 De gegevens moeten vijf jaar worden bewaard.]1
  ----------
  (1)<KB 2010-12-08/06, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2011> 

  Art. 4.De personen die dwangvoedering bij eenden of ganzen toepassen moeten een aangenomen dierenarts
aanwijzen die belast wordt met het regelmatig toezicht op de gezondheid en het welzijn der dieren. Deze
dierenarts kontroleert tevens het register bedoeld in artikel 3 en meldt elke onregelmatigheid aan [2 de Dienst]2.
  ----------
  (1)<KB 2010-12-08/06, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2011> 
  (2)<BVR 2018-11-23/15, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 25-01-2019> 

  Art. 4_VLAAMS_GEWEST. 
   De personen die dwangvoedering bij eenden of ganzen toepassen moeten een aangenomen dierenarts
aanwijzen die belast wordt met het regelmatig toezicht op de gezondheid en het welzijn der dieren. Deze
dierenarts kontroleert tevens het register bedoeld in artikel 3 en meldt elke onregelmatigheid aan [1 de betrokken
provinciale controle-eenheid van het Federaal Agentschap voor [2 de Dienst]2]1.
  ----------
  (1)<KB 2010-12-08/06, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2011> 
  (2)<BVR 2018-11-23/15, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 25-01-2019> 
   

  Art. 5.De personen die dwangvoedering bij eenden of ganzen toepassen, moeten beschikken over een
getuigschrift van een opleiding gevolgd bij een orgaan erkend door [2 de Vlaamse minister, bevoegd voor het
dierenwelzijn]2. Dit getuigschrift is niet vereist voor personen die bij de inwerkingtreding van dit besluit een
praktische ervaring van twee jaar of meer hebben.
  ----------
  (1)<KB 2010-12-08/06, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2011> 
  (2)<BVR 2018-11-23/15, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 25-01-2019> 

  Art. 5_VLAAMS_GEWEST.
   De personen die dwangvoedering bij eenden of ganzen toepassen, moeten beschikken over een getuigschrift
van een opleiding gevolgd bij een orgaan erkend door [1 de Vlaamse minister, bevoegd voor het dierenwelzijn]1.
Dit getuigschrift is niet vereist voor personen die bij de inwerkingtreding van dit besluit een praktische ervaring
van twee jaar of meer hebben.
  ----------
  (1)<KB 2010-12-08/06, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2011> 
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  Art. 6. Overtreding van de bepalingen van dit besluit wordt opgespoord, vastgesteld en gestraft
overeenkomstig de bepalingen van de hogergenoemde wet van 14 augustus 1986.

  Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 8. Onze Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Bijlage.

  Art. N1.Bijlage 1. Bijlage bij het koninklijk besluit van 25 april 1994.
  1. Dieren aan dewelke voeding onder dwang toegekend wordt, moeten vrij zijn van klinische ziektetekenen en
van misvormingen.
  2. De dieren moeten worden voorbereid op de dwangvoedering door de hoeveelheid voer die hen ter
beschikking gesteld wordt, geleidelijk op te voeren gedurende de 15 dagen voorafgaand aan de dwangvoedering.
  3. De toename van de hoeveelheid voer toegediend tijdens de periode van dwangvoedering moet geleidelijk
gebeuren.
  4. De periode van dwangvoedering mag niet langer zijn dan :
  - 14 dagen voor de eenden;
  - 21 dagen voor de ganzen.
  5. Het voeder mag noch door zijn samenstelling noch door zijn struktuur schade toebrengen aan de dieren.
  6. De apparaten voor het onder dwang toedienen van het voeder moeten zo ontworpen zijn en gebruikt
worden dat ze geen letsel of pijn bij de dieren veroorzaken.
  7. De dieren moeten ten allen tijde over een drinkbak met voldoende water beschikken. [1 Voor eenden heeft
het drinkwaterrecipiënt een minimale diepte van 75 mm en een minimale breedte van 65 mm en laat het de dieren
toe de kop onder te dompelen.]1
  8. De vorm en het type van het kooimateriaal alsmede model en kenmerken van de kooien moeten zodanig zijn
dat letsels bij de dieren worden voorkomen.
  9. De vloeren waarop de dieren gehouden worden, moeten stabiel, stevig en vlak zijn, maar zonder uitsteeksels,
om te voorkomen dat de dieren zich zouden kwetsen.
  10. [1 De dieren worden niet in individuele kooien gehouden.
   Behalve op het moment van het eigenlijke dwangvoederen worden de dieren gehouden :
   - ofwel in collectieve kooien waarbij ten minste drie eenden per kooi worden gehouden en met een minimale
vloeroppervlakte van 1200 cm2 per eend.
   In geval van diergeneeskundige noodzaak kunnen minder dan drie eenden per kooi gehouden worden, op
voorwaarde dat de totale oppervlakte van de kooi niet minder dan 3600 cm2 bedraagt.
   Als de kooien bovenaan gesloten zijn, laat de hoogte ervan de eenden toe in normale houding rechtop te staan
en de vleugels te spreiden;
   - ofwel in groepshuisvesting met ten hoogste zes eenden of drie ganzen per vierkante meter.]1
  11. Door middel van isolatie, verwarming en ventilatie van het gebouw moet ervoor worden gezorgd dat de
luchtbeweging, de temperatuur en de gasconcentraties binnen zodanige grenzen worden gehouden dat zij niet
schadelijk zijn voor de dieren. [1 Wanneer de temperatuur in het lokaal waar de dieren verblijven hoger is dan 25
°C, wordt mechanische ventilatie gebruikt.]1
  12. Indien de gezondheidstoestand van de dieren te wensen overlaat, alsmede wanneer gedragswijzigingen
optreden, dient men de oorzaak daarvan vast te stellen en de nodige maatregelen te nemen - dat wil zeggen
behandelen of slachten van de dieren. Indien een en ander door het leefklimaat wordt veroorzaakt en het niet
van wezenlijk belang is onmiddellijk op te treden, dan geschiedt zulks na het verwijderen van alle dieren en
voordat nieuwe dieren ondergebracht worden.
  ----------
  (1)<KB 2010-12-08/06, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2011> 
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