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Elke houder van landbouwhuisdieren (runderen, varkens, loopvogels, pluimvee vanaf 200 stuks, konijnen, 
schapen, geiten, hertachtigen of kameelachtigen) dient bij de opstart de activiteit voor het houden van deze 
dieren te melden aan DGZ. Deze registratie blijft in de Saniteldatabank actief tot DGZ de schriftelijke 
melding van stopzetting van het beslag ontvangt. Elke stopzetting wordt door DGZ schriftelijk bevestigd. 
 
Als een bepaalde diersoort niet langer aanwezig is op het beslag en u het beslag wenst stop te zetten, kunt u 
dit melden door onderstaande aan te vullen en per post, e-mail of fax over te maken aan DGZ. 
 
Indien u in de toekomst opnieuw landbouwhuisdieren houdt, dient u dit aan onze diensten te melden, zodat 
we u opnieuw als houder kunnen activeren. Er mogen geen van de eerder vermelde landbouwhuisdieren 
gehouden worden zonder dat er een actief beslagnummer voor de betreffende diersoort is. 

Voor bijkomende vragen kan u  onze helpdesk contacteren via e-mail helpdesk@dgz.be of telefonisch op het 
nummer 078 05 05 23. 

 _______________________________________________________________________________________  

MELDING STOPZETTING 

Hierbij wens ik mijn beslag stop te zetten  

BESLAGNUMMER       

voor het houden van  

 
 
 
 

Ik verklaar dat er geen van de ingevulde diersoorten meer aanwezig is op dit beslag.  

De niet gebruikte oormerken maak ik samen met dit document, of binnen de zeven dagen na de melding van 

stopzetting, over aan DGZ in de Industrielaan 29, 8820 Torhout. 

 
Datum van stopzetting :  ……. /……/ ……. Datum melding stopzetting : …../ ……/ ….. 

Naam, adres verantwoordelijke houder 

 

 Handtekening 
 

 
 

Vak voorbehouden aan DGZ Ontvangen oormerknummers:      

Ontvangstdatum  …...  / …..  / ..….. 

Verwerkt op ……  /. ….. / …. ..  door  ..........................................  

 

 

BE         -     

Diersoort(en) invullen 

 

FORMULIER: MELDING STOPZETTING 

mailto:info@dgz.be
mailto:helpdesk@dgz.be

