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TOELICHTING : REGISTRATIEFORMULIER VARKENSHOUDERS
Elke houder van minstens 1 varken dient zich te laten registreren in de Saniteldatabank. Dit is de
databank van alle houders van landbouwhuisdieren. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

Registratie versus toelating

Een aanvraag tot registratie betekent dat een veehouder zich wenst te registreren in Sanitel.
Voor bepaalde diersoorten is men verplicht om een toelating aan te vragen bij het FAVV vooraleer
een registratie kan gebeuren. Na het afleveren van het registratieformulier aan DGZ wordt met dat
formulier ook de toelating voor het houden van dieren aan het FAVV overgemaakt. Het FAVV heeft
30 dagen de tijd om te reageren op de toelatingsaanvraag. Het FAVV gaat gedurende die termijn na
of de vestiging van de veehouder voldoet aan de sanitaire voorwaarden die opgelegd zijn om de
betreffende diersoort te houden. Vanaf het ogenblik dat de toelating toegekend is, kan de registratie
in Sanitel volgen. Het FAVV heeft het recht om langs te komen bij de veehouder om de
omstandigheden van de vestiging te verifiëren.

tot
3 gezelschapsvarkens*
Toelating
Registratie
* gezelschapsvarkens (zie pag. 4)
* vleesvarkens (zie pag. 3)

x

Varkens

tot
3 vleesvarkens*
x

>3
varkens
x

Hoe verloopt de registratieprocedure?
1. U downloadt het registratieformulier op de website van DGZ (www.dgz.be) of vraagt dit aan via
de helpdesk op tel. 078 05 05 23 of e-mail helpdesk@dgz.be.

2. U bezorgt het ingevulde registratieformulier aan DGZ per post, fax of e-mail.
3. Verplicht aangaan van een contract met een bedrijfsdierenarts en plaatsvervanger. Dit

contract mag meegestuurd worden naar DGZ met het registratieformulier of rechtstreeks naar
het FAVV verstuurd worden. DGZ maakt het aanvraagformulier over aan de bevoegde PCE
(Provinciale Controle Eenheid) om toelating te vragen tot het houden van de diersoort. Houders
van maximum 3 gezelschapsvarkens of 3 vleesvarkens hebben geen toelating nodig van het
FAVV. Binnen de 30 dagen krijgt de veehouder respons van het FAVV of er al dan niet een
toelating toegekend wordt. Indien het bedrijf niet voldoet krijgt het 30 dagen de tijd om te zorgen
dat het wel voldoet aan de voorwaarden. De mogelijkheid bestaat dat het FAVV langs komt om
na te gaan of een bedrijf al dan niet toelating kan verkrijgen.
4. DGZ verwerkt uw registratie in de Saniteldatabase en kent u een beslagnummer toe.
Het beslagnummer is samengesteld als volgt: BE + inrichtingsnummer + annex -0201 (varkens).

5. U ontvangt een beslagfiche die de huidige situatie van het beslag weergeeft. U bewaart de

beslagfiche.
6. Indien er wijzigingen zijn aan het beslag is het belangrijk dat u DGZ hiervan op de hoogte brengt.
Dit kan door de beslagfiche aan te vullen en terug te sturen naar DGZ.
Dit is noodzakelijk wanneer er een wijziging is van onderstaande gegevens:
• Wijziging van de ondernemingsgegevens (capaciteit/bedrijfsvorm)
• Wijziging van verantwoordelijke (sanitair en/of financieel)
• U stopt met het houden van één of meerdere diersoorten.
(in geval van stopzetting kunt u ook gebruik maken van het stopzettingsformulier)
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Hoe vult u het registratieformulier in?
1. Ondernemingsgegevens
Indien u over een btw-nummer beschikt voor activiteiten gerelateerd aan landbouw, dient u dit in
deze rubriek in te vullen. Is dit niet het geval, dan laat u deze rubriek blanco.
2. Facturatiegegevens (Gelieve één van de mogelijkheden aan te kruisen)
Onder deze rubriek geeft u aan welke benaming en adressering u wenst voor facturatie.
Er zijn 3 mogelijkheden (gelieve er slechts 1 aan te kruisen):
• Indien de facturatiegegevens dezelfde zijn als bij rubriek 1 (d.w.z. hetzelfde btw-nummer)
kruist u het eerste vakje aan.
• Indien u andere facturatiegegevens wenst te gebruiken met een btw-nummer kruist u het
tweede vakje aan en vult de gegevens in het kadertje verder aan. Het kadertje met de donkere
achtergrond (adresgegevens) dient ook zo volledig mogelijk ingevuld te worden.
• Indien de facturatie dient te gebeuren aan een particulier of privépersoon dan kruist u het
derde vakje aan. U vult de gegevens verder aan, evenals het kadertje met de donkere
achtergrond (adresgegevens)
3. Sanitair verantwoordelijke (Gelieve één van de mogelijkheden aan te kruisen)
Onder deze rubriek dient aangegeven te worden wie de verantwoordelijke wordt van het beslag.
De Sanitair verantwoordelijke wordt vermeld op de paspoorten van de runderen. Als Sanitair
verantwoordelijke worden geen VVZRL’s of FV’s aanvaard. Leden van een VVZRL of FV kunnen
wel Sanitair verantwoordelijke zijn, zij dienen dan geregistreerd te worden met hun BTW-nr.
4. Gegevens van het beslag (locatie waar de dieren gehuisvest zijn)
U geeft in deze rubriek het adres op waar de dieren gehuisvest zijn. Indien u op de hoogte bent
van het feit dat er in het verleden varkens gehouden zijn op de locatie mag u gerust het
beslagnummer opgeven. In dergelijke gevallen wordt het vroegere beslagnummer geheractiveerd.
Tot slot kan in deze rubriek aangegeven worden of u gebruik wenst te maken van Veeportaal.
(info zie laatste blz.)
5. Gegevens van de bedrijfsdierenarts
Er dient een contract aangegaan te worden met zowel een bedrijfsdierenarts als een
plaatsvervangende bedrijfsdierenarts. Deze contracten dienen opgestuurd te worden naar DGZ
of het FAVV (PCE).
6. Gegevens van de diersoort(en) gehuisvest op het beslag – Herkauwers
Niet van toepassing voor varkenshouders.
7. Gegevens van de diersoort(en) gehuisvest op het beslag – Varkens
Type bedrijf: Hier dient u 1 van onderstaande mogelijkheden aan te kruisen
Gesloten bedrijf: Varkensbedrijf met een capaciteit voor fokvarkens, (evt. opfokvarkens), vleesvarkens
en biggen, waar geen biggen worden aangevoerd en/of afgevoerd.
Fokbedrijf: Varkensbedrijf zonder capaciteit voor vleesvarkens, waar geen varkens worden
aangevoerd en waar alle biggen worden afgevoerd OF een varkensbedrijf waar mannelijke varkens
gehouden worden met het oog op spermaproductie. Op een fokbedrijf kunnen de gehouden varkens
ook afgevoerd worden als slachtvarken.
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Opfokbedrijf: Varkensbedrijf met enkel een capaciteit voor opfokvarkens, waar enkel biggen of jonge
varkens worden opgefokt tot aan de geslachtsrijpe leeftijd (±6 tot 7 maand) om vervolgens
overgebracht te worden naar fokbedrijven.
Biggenopfokbedrijf: Varkensbedrijf met enkel een capaciteit voor biggen, op een biggenopfokbedrijf
vindt zowel aanvoer als afvoer van biggen plaats.
Vleesvarkensbedrijf: Op een vleesvarkensbedrijf zijn mannelijke en/of vrouwelijke varkens gevestigd,
anders dan een big die als productiedoel vlees hebben. Tot 3 vleesvarkens voor eigen consumptie is
enkel registratie en identificatie van de varkens vereist. Indien men meer dan 3 vleesvarkens houdt of
deze houdt voor niet-eigen consumptie gelden de regels voor grotere varkensbedrijven.
Gemengd bedrijf: Varkensbedrijf waar alle categorieën varkens kunnen aanwezig zijn en waar aanen afvoer van alle categorieën van varkens mogelijk zijn.
Gezelschapsvarkensbedrijf: Op een dergelijk bedrijf worden varkens gehouden die niet bestemd zijn
voor kweek of consumptie. Vanaf het ogenblik dat er gekweekt wordt met dergelijke varkens is er geen
sprake meer van een gezelschapsvarkensbedrijf maar van ene fokbedrijf. Voor fokvarkens zijn de
regels van toepassing die gelden bij het houden van meer dan 3 varkens. Bij het houden van
gezelschapsvarkens zijn er geen identificatieverplichtingen. Houders van deze diercategorie dienen
geen bedrijfsregister bij te houden of gebruik te maken van verplaatsingsdocumenten
Everzwijnbedrijf: Varkensbedrijf waar varkens van de categorie everzwijnen worden gehouden.
Quarantainebedrijf: Varkensbedrijf waar een dier (of een groep dieren), in afwachting van zijn
overbrenging naar een andere inrichting, tijdelijk wordt gehouden om de gezondheidsstatus ervan te
evalueren en/of om de gezondheidsstatus aan te passen aan de nieuwe bestemming.
Categorie en capaciteit: Voor varkensbedrijven is het verplicht om in Sanitel geregistreerd te staan
met een actueel aantal varkensplaatsen en varkens. Het aantal varkensplaatsen dient bij wijzigingen
steeds doorgegeven te worden met behulp van de beslagfiche. Hiervoor dient de capaciteit per
categorie ingevuld te worden, dit is als het ware het aantal varkens die gehuisvest kunnen worden bij
maximale bezetting. Het effectieve aantal varkens dat aanwezig is op het bedrijf is steeds actueel
doormiddel van het 4-maandelijks bezoekrapport dat doorgegeven wordt door de bedrijfsdierenarts.
Op het registratieformulier dient u op de stippenlijn door te geven wat uw capaciteit is.
Fokvarken: Vrouwelijk varken (zeug), dat wordt gehouden voor de fokkerij, met name voor de
productie van biggen. Een vrouwelijk varken wordt pas als fokvarken aanschouwd vanaf de eerste
worp. Een fokvarken kan ook mannelijk zijn (beer), dit vanaf het ogenblik dat het geslachtsrijp is en
wordt ingezet voor de fokkerij.
Opfokvarken: Vrouwelijk varken (gelt), ander dan een big, dat wordt gehouden om op te kwekken tot
fokvarken en als dusdanig te beschouwen voor de eerste worp plaatsvindt, en een mannelijk varken
(jonge beer) ander dan een big, dat wordt gehouden om op te kweken tot fokvarken.
Vleesvarken: Varken, mannelijk of vrouwelijk, ander dan een big, dat wordt gehouden met als doel de
productie van vlees.
Big: Varken, vanaf het moment van spenen en tot op het moment dat het zal worden gehouden als
opfokvarken of als vleesvarken of tot op het moment dat het een gewicht van ongeveer 25 kg bereikt.
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Niet gespeende big: Een big dat zich nog bij de zeug bevindt.
Gezelschapsvarken: Varken dat wordt gehouden, zonder ermee te kweken, noch er handel mee te
drijven. Noch dit dier, noch de producten ervan mogen in de voedselketen komen of voor eigen
verbruik bestemd zijn.

Productietype: Binnen deze rubriek dient aangegeven te worden wat het productiedoel is op het
bedrijf. Fokt men varkens voor vleesproductie, kunstmatige inseminatie, biggenopfok, doel zonder
consumptie of is dit niet gespecifieerd.
Huisvestingstype: Hier kruist u aan wat voor uw bedrijf eventueel van toepassing is. Indien uw dieren
gehuisvest zijn volgens gecontroleerde huisvesting of buitenbeloop dient u dit hier aan te geven. Indien
u biggen aankoopt of verkoopt aan andere bedrijven dient u dit hier ook aan te geven.
Gecontroleerde huisvesting: Dit systeem omvat 10 vereisten die gelden voor alle varkens op het
beslag. Een bedrijf dat gecontroleerde huisvesting wenst te registreren of stop te zetten dient het
formulier “aanvraag registratie of stopzetting gecontroleerde huisvesting” op te sturen naar DGZ.
1. Voorkomen dat knaagdieren, andere zoogdieren en vleesetende vogels in de gebouwen kunnen
komen waar de varkens worden gehouden.
2. Een ongediertebestrijdingsprogramma uitvoeren en daarover een administratie bijhouden.
3. Enkel varkensvoeders gebruiken die afkomstig zijn van erkende fabrikanten.
4. De diervoeders voor varkens zodanig bewaren dat er geen knaagdieren aan kunnen.
5. Dode dieren onverwijld verzamelen, identificeren, en laten afvoeren.
6. Extra maatregelen nemen ten aanzien van punten 1, 2 en 4 op varkensbedrijven die gelegen zijn
in de nabijheid (< 1 km) van een vuilstortplaats.
7. Enkel varkens aanvoeren van bedrijven die ook werken onder het systeem van 'gecontroleerde
huisvesting'.
8. Alle varkens moeten voldoen aan de regels van identificatie en registratie.
9. Alle varkens van hetzelfde beslag continu, vanaf hun geboorte, houden onder dit systeem van
'gecontroleerde huisvesting'.
10. Geen enkel varken toelaten tot buitenloop.
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Buitenloop: Buitenloop betekent dat de varkens de mogelijkheid hebben om in de openlucht te
vertoeven.
Productiekwaliteit: Bepaalde bedrijven wensen zich te onderscheiden tegenover collegavarkenshouders. Dit doen zij bijvoorbeeld door biologisch te kweken, deel te nemen aan certificering
voor specifieke labels, selectie of door te fokken met stamboekdieren. In deze rubriek kunnen
dergelijke zaken vermeld worden.

Wat is Veeportaal?
Veeportaal is een internettoepassing die tot administratieve vereenvoudiging leidt. Wanneer u zich
registreert via http://www.dgz.be/registratie-veeportaal dan ontvangt u een gebruikersnaam en
wachtwoord. Daarmee kunt u in Veeportaal:
- uw bedrijfsgegevens raadplegen (verantwoordelijken, capaciteit, aantal dieren,…)
- meldingen registreren (bewegingsmeldingen, laad- en losbewegingen, behandelingen, reinigingen)
- bestellingen plaatsen (materiaal en documenten)
Voordelen voor gebruikers van Veeportaal:
- U betaalt geen registratiekosten meer.
- Uw bestellingen worden sneller verwerkt.
- U hebt op ieder ogenblik toegang tot uw actuele bedrijfsgegevens.
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