DGZ BIOVEILIGHEID AWARD
REGLEMENT
Artikel 1: Concept
De DGZ Bioveiligheid Award, georganiseerd door Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), bekroont
rundveebedrijven die al heel wat maatregelen genomen hebben op het vlak van bioveiligheid en concrete
plannen hebben om hierin verder te evolueren in de nabije toekomst. DGZ beoordeelt alle inzendingen en
maakt een preselectie van 18 bedrijven. Deze bedrijven vertegenwoordigen de 3 categorieën van de award:
Melkvee, Vleesvee en Vleeskalveren (6 bedrijven per categorie). Vervolgens beoordeelt een jury deze bedrijven
en selecteert 9 genomineerden (3 per categorie). Daarna kan het publiek zijn stem uitbrengen voor zijn favoriete
kandidaten (1 per categorie). De eindselectie gebeurt op basis van de publieksstemming en de beoordeling door
de jury, die elk de helft van het eindresultaat bepalen.

Artikel 2: Wie kan deelnemen?
Alle Vlaamse rundveebedrijven – melkvee-, vleesvee en vleeskalverhouders – kunnen deelnemen aan de DGZ
Bioveiligheid Award. Ingezonden deelnameformulieren blijven eigendom van DGZ en worden vertrouwelijk
behandeld.

Artikel 3: Wedstrijdverloop
1. Deelnemende bedrijven vullen het inschrijvingsformulier in samen met de bedrijfsdierenarts. Er is een
inschrijvingsformulier voor melkvee- en vleesveebedrijven en een inschrijvingsformulier voor
vleeskalverbedrijven. Voor de vleeskalveren gelden er namelijk een aantal andere criteria dan voor
melkvee- en vleesveebedrijven.
Elk formulier bestaat uit twee luiken: a) een korte checklist waarin de deelnemers kunnen aanvinken
welke maatregelen ze nemen op het gebied van bioveiligheid en b) een tweede luik waarin de
deelnemers kunnen aangeven welke concrete plannen zij hebben om de bioveiligheid op hun bedrijf
naar een nog hoger niveau te tillen. U stuurt het ingevulde formulier vóór 1 juli 2019 naar
mijnmaniervanwerken@dgz.be.
2. In de loop van juli 2019 voert DGZ een preselectie uit. Voor elke categorie – vleesvee, melkvee en
vleeskalveren – worden er 6 genomineerden gekozen, dus alles samen 18 bedrijven. Dit zijn de bedrijven
waarvan we op basis van het inschrijvingsformulier oordelen dat ze al heel wat maatregelen genomen
hebben op het vlak van bioveiligheid en duidelijke plannen hebben om op korte termijn verdere stappen
te zetten.
3. Elk bedrijf dat geselecteerd is in de preselectie krijgt tussen 1 augustus en 30 november 2019 het
bezoek van de jury. Bij deze bezoeken zijn er minstens twee juryleden aanwezig. De juryleden maken
voor elk bedrijf dat ze bezoeken een verslag op over de bioveiligheidsmaatregelen en -plannen. De

voltallige jury evalueert de 18 dossiers en selecteert 9 genomineerden (3 per categorie).
Op 3 januari 2020 worden de 9 genomineerden bekendgemaakt. Voor elke genomineerde wordt er een
case geschreven die gepubliceerd wordt op www.mijnmaniervanwerken.be. Openbare communicatie
over een case (bv. op de website of via de nieuwsbrief van DGZ) gebeurt alleen na voorafgaande
goedkeuring door de betrokken veehouder.
4. Van 3 tot en met 31 januari 2020 kunnen de veehouders, hun achterban en alle andere
geïnteresseerden, kennismaken met de genomineerden en hun stem uitbrengen voor hun favoriete
kandidaten (1 stem per categorie). Iedereen kan eenmaal stemmen op zijn/haar favorieten. De winnaars
worden uiteindelijk gekozen op basis van de publieksstemming én de beoordeling door de jury; elk zijn
ze bepalend voor 50% van het resultaat. Bij een ex aequo neemt de jury de eindbeslissing.
De organisatie heeft het recht de uitgebrachte stemmen te controleren en hierover informatie in te
winnen bij de personen die de stem hebben uitgebracht. Bij vermoeden van onregelmatigheden heeft
de organisatie het recht de betrokken stemmen ongeldig te verklaren.
5. Ter gelegenheid van Agridagen 2020 verwachten we de negen genomineerden met hun
bedrijfsdierenarts op de stand van DGZ. Op dat moment zullen we de winnaars bekendmaken en de
Awards uitreiken.

Artikel 4: Jury
Een onafhankelijke jury bezoekt alle bedrijven uit de preselectie en maakt voor elk bedrijf een verslag op. Op
basis van dit verslag selecteert de jury 9 genomineerden. De beslissing van de jury is definitief en kan niet
worden aangevochten.
De samenstelling van de jury zal vanaf mei 2019 te vinden zijn op www.mijnmaniervanwerken.be. In geval van
ziekte van een van de leden of een ander verlet, mag de organisatie de samenstelling van de jury wijzigen.

Artikel 5: Prijzen
De winnaars in de categorieën Vleesvee en Melkvee ontvangen een geldprijs ter waarde van 3.750 euro. De
winnende vleeskalverhouder krijgt 1.500 euro. Daarnaast krijgen de dierenartsen van de winnende bedrijven
een kleine attentie.
Het staat de organisator vrij om deze prijzenpot uit te breiden of in te perken. In dat geval worden alle
deelnemers hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
Alle beslissingen van de organisator zijn bindend: over de wedstrijd, de deelname, de aanduiding van de
winnaars, de toepassing van het reglement en alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn
voorzien.
DGZ behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te
trekken indien de omstandigheden dat vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden
gesteld.
Druk-, spel- of zetfouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook.

Artikel 7: Contact
Met uw vragen over de DGZ Bioveiligheid Award kunt u terecht op tel. 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be.

