
 

Heeft Alpaca-Ranch eind vorig jaar contact gezocht met het VWA en 

LNV om de regels in Nederland boven water te krijgen wat betreft ex-

port van alpaca’s waarbij duidelijk werd dat de alpaca niet getest hoef-

de te worden op TBC en Brucellose, blijkt nu de regelgeving weer aan-

gepast te zijn en moeten de dieren wel weer getest worden. 

 

Hieruit blijkt maar weer hoe grijs het gebied van de regelgeving is. Ook 

Levende Have schonk in het laatste nummer aandacht aan dit onder-

werp. “Onduidelijkheid leidt tot misverstanden”. En dat is nu net wij en 

andere serieuze fokkers willen voorkomen. Herhaaldelijk staan diverse 

fokkers met de overheid in contact om er zeker van te zijn dat ze niet  

buiten de regelgeving treden. Zolang de overheid geen duidelijk stand-

punt inneemt of de regels om de haverklap aan het veranderen is 

wordt het ons wel erg moeilijk gemaakt. De laatste update voor intra-

communautair handelsverkeer van ‘overige dieren’ laat het volgende 

zien: 

 

Overige hoefdieren (Kamelen, Lama’s , Alpaca’s, Nijlpaarden etc): 

moeten de laatste 30 dagen voor vertrek permanent op het bedrijf van 

herkomst hebben verbleven en moeten onderzocht zijn op TBC en Bru-

cellose binnen 30 dagen voor vertrek. 

 

Waarom de gedachten weer verandert zijn weten we niet maar dit is 

duidelijke taal. Wij hebben ons dus weer te houden aan het testen van 

de alpaca’s op TBC en Brucellose als ze naar het buitenland gaan. Extra 

daarbij is de verplichting dat de dieren 30 dagen voor vertrek op het 

bedrijf aanwezig moeten zijn. Het hele document is in deze link te zien: 

www.alpaca-ranch.nl/PDF/OVEUV-05_overige_dieren.pdf 

 

We doen ons best u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikke-

lingen op dit gebied. Toevallig werd ons deze informatie toegezonden 

door het VWA omdat wij meer wilden weten over export naar Zweden. 

Krijgt u te maken met export van uw dieren informeer dan eerst bij 

desbetreffende instanties aan welke voorwaarden u moet voldoen of 

kijk op http://www.alpaca-ranch.nl/Downloads.html#export  

 

Wij kunnen dit bericht slechts afsluiten met dezelfde woorden die het 

VWA heeft gebruikt: 

 

“Sorry het blijft rommelen met deze diersoort.” 

 Krijg nou wat …… 

Vergeet u niet 

zich in te 

schrijven voor 

onze cursus  

“Alpaca 

Birthing and 

Cria Care”? 

 

v.a. Donderdag  
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19:00 uur 
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