
Vraagprogramma NVM – 2019

VRAAGPROGRAMMA NATIONALE VLEESVEE MANIFESTATIE .

Op zaterdag 30 november 2019 wordt in de IJsselhallen te Zwolle de Nationale Vleesvee 
Manifestatie gehouden.

De keuring is leptovrij, en IBR-veilig, BVD veilig en niet salmonellose en para-vrij.

Eisen van het Ministerie van Economische zaken  

 Uiterlijk 5 dagen voor het vertrek dienen de dieren die de keuring in Zwolle bezoeken,
door de bedrijfsdierenarts klinisch onderzocht te worden op besmettelijke dierziekten.

 Niet IBR vrije gecertificeerde bedrijven dienen:
Onderzoek op IBR antistoffen van het deelnemende rund max. 8 weken voor de 
keuring met een gunstige uitslag en vaccinatie tot max 6 maanden voor de keuring,

 Niet BVD vrij gecertificeerde bedrijven dienen:
Onderzoek op BVD-virus van het deelnemende rund te doen (wanneer een rund 1x 
onderzocht is op het BVD virus geldt dit voor het leven)

 De vervoermiddelen waarmee de dieren naar de keuring worden vervoerd, moeten zijn
voorzien van een kenteken. 

 Dieren die aan de keuring hebben deelgenomen, moeten terug naar het bedrijf van 
herkomst en mogen tot 21 dagen na de keuring alleen worden afgevoerd naar het 
slachthuis.

Er kunnen alleen dieren deelnemen die in de catalogus staan!
Geef gelijk correct op welke dieren u denkt mee te nemen, want er worden geen 
bijschrijvingen toegelaten en er kan ook niet worden geruild.

Er kunnen ook  bedrijfsgroepen en zoogstellen worden opgegeven.

Deelnemen aan de NVM is uiteraard voor eigen risico. De Federatie Vleesvee Stamboeken 
Nederland kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wijziging van de dierziektestatus van 
het bedrijf als gevolg voor deelname aan de NVM.



Bedrijven die niet IBR vrij gecertificeerd zijn dienen de uitslag van de bloedonderzoeken van 
de GD en de IBR vrij verklaring (bewijs van enting) uiterlijk 20 november 2019 bij de 
keuringscommissie in te dienen: keuring@piemontesestamboek.nl 
Bedrijven die niet BVD gecertificeerd zijn dienen deelnemende dieren op BVD-virus te laten 
onderzoeken.  De uitslag hiervan dient eveneens uiterlijk 20 november 2019 bij de 
keuringscommissie binnen te zijn. Anders is deelname niet mogelijk.

Voor elk door uw ingezonden en aanwezig dier krijgt u deze NVM een 
toelage van € 15,= uitbetaald.  Als tegemoetkoming in de extra kosten 
vanwege BVD veilig.

Opgave van dieren voor de keuring kan door middel van bijgaand GD formulier.

UITERLIJK 13 oktober 2019!

Tot ziens op de keuring in Zwolle!

keuring@piemontesestamboek.nl
Roonsestraat 3
5076 PM Haaren

Jan Nijhof, 06 44 37 13 98
Jan van de Sande 06 229 552 63
Ad van Vugt 06 53 18 75 77
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