Administratieve verplichtingen bij organisaties van trials :
Voor de organisatie van trials moeten wij rekening houden met de regelgeving van
verschillende instanties. Dit is een grote administratieve rompslomp als je die regels
strikt wil volgen. Na contacten met deze diensten hebben wij heel wat
‘uitzonderingen’ verkregen zodat alles weer haalbaar wordt.
Vlaamse Landmaatschappij /mestbank :
- Alle landbouwgronden in Vlaanderen komen in aanmerking voor de organisatie van
trials. Niet-landbouwgronden mogen in principe niet bemest worden en komen dus
niet in aanmerking (tenzij je zelf een uitzondering aanvraagt).
- Organisatoren in Wallonië dienen contact op te nemen met :
Direction de la Protection des Sols
Avenue Prince de Liège 15
B-5100 Namur
Fax 081 33 65 22
Tel 081 33 63 20
- In principe moeten de eigenaars van de gronden en de eigenaar van de schapen
een inscharingscontract opstellen. Gezien het tijdelijk karakter en de wisselende
terreinen verleent ‘de mestbank’ hierop een uitzondering aan de ‘Werkgroep
Schapendrijven in België’ (+ organisaties onder vleugels van de werkgroep).
 géén verplichtingen t.a.v. de mestbank (melding bij provinciale zetel blijft toch
aanbevolen)
Agentschap landbouw en visserij :
- Voor wedstrijden met tijdelijk karakter op terreinen met toeslagrechten is géén
meldingsplicht vereist.
(cfr Danny Vandenbossche, verantwoordelijk ingenieur agentschap , 26 maart 2010)
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Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) :
- vervoer :
- Het vervoer van eigen schapen wordt beschouwd als niet-commercieel.
- Het vervoer door een transporteur moet volgens de regels gebeuren : dus
met transportdocumenten !
- Diergeneeskundig toezicht :
- Er dient rekening gehouden te worden met eventuele (tijdelijke) maatregelen
i.v.m. het vervoer en verzamelen van dieren naar aanleiding van ziektes.
- Er mag géén contact zijn tussen de schapen en de dieren die normaal op het
beslag verblijven.
- De organisator is verplicht om na te gaan of de verzamelde dieren (schapen
en honden) beantwoorden aan de wettelijke bepalingen :
- correcte identificatie
- een goede gezondheid (géén symptomen van ziekte)
Daartoe moet een aangifte van de organisatie gebeuren bij de betrokken
burgemeester die een erkende dierenarts zal aanstellen voor controle van de
dieren (meestal op voordracht van de organisator).
- Registers :
- De organisator moet beschikken over een deelnemerslijst (honden =
startlijst) en een register van de aanwezige schapen. Hiervoor volstaat een
kopie van het transportdocument. Voor de terugreis volstaat het om ‘RETOUR’
te vermelden op het document van de heenreis.
- Catering :
- De organisator van ruitertornooien, braderijen, … die voedingsmiddelen aanbiedt
op een beperkte schaal heeft geen meldingsplicht en heeft géén erkenning nodig.
Indien de verkoop wordt uitbesteed aan derden moeten deze over de nodige
vergunningen beschikken.
Burgerlijke aansprakelijkheid :
Een verzekering BA is niet verplicht maar sterk aanbevolen!!
De werkgroep heeft zelf een dergelijke verzekering afgesloten voor haar
organisaties. Andere organisatoren kunnen hierbij aansluiten mits tijdige melding en
deelname in de onkosten (€ 38/weekend). Hiervoor kan je best contact opnemen met
Danny Reynders. Uiteraard is iedere organisator vrij eigen verzekeringen af te
sluiten.
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