REGISTER VAN HET BESLAG

HOE HET REGISTER CORRECT BIJHOUDEN?

Elke verantwoordelijke van kleine herkauwers dient een bedrijfsregister bij te houden

▪ Voor elke diersoort dient een register bijgehouden te worden.
▪ Noteer op elke pagina het beslagnummer en het paginanummer.
▪ Bovenaan het register wordt aangekruist over welke diersoort (schapen,
geiten of hertachtigen) het register handelt.

✓ Het register van het beslag omvat 2 onderdelen:
▪

Register fokdieren:
▪

In dit register wordt elke kleine herkauwer, met uitzondering van de jonge
slachtdieren, ingeschreven, hetzij op het moment van de merking, hetzij op het
moment van aankoop.
Per diersoort dient er een apart register fokdieren (R3) bijgehouden te worden..
De verscheidene pagina’s worden genummerd.
▪

Het inschrijven in het register gebeurt:
o chronologisch
o zonder openlaten van niet ingevulde lijnen
o zonder doorhalingen
Indien een fout gemaakt wordt, dient de hele regel doorstreept te worden en
wordt een nieuwe regel begonnen waarin men verwijst naar de doorgehaalde
regel.

Register jonge slachtdieren:

In dit register worden de jonge slachtdieren ingeschreven. Onder jonge
slachtdieren verstaat men dieren die, vóór de leeftijd van 12 maanden,
rechtstreeks van het beslag van geboorte naar een binnenlands slachthuis
afgevoerd zullen worden. Per diersoort dient er een apart register jonge
slachtdieren (R4) bijgehouden te worden. De verscheidene pagina’s worden
genummerd.

▪ Binnen de 3 dagen na de gebeurtenis (merking, sterfte, afvoer,…) dient
deze ingeschreven te zijn.
▪

Register Fokdieren:
o Voor elk dier wordt één regel gebruikt
o Identificatie: noteer het oormerknummer
o Inkomend: noteer datum, code IN en de oorsprong
o Uitgaand: noteer datum, code UIT en de bestemming
o Hermerking: noteer bij het oormerknummer datum en nummer van
het beslagoormerk of enkel de datum van de hermerking (zie
codes)

▪

Register jonge slachtdieren:
o Inkomend: noteer het oormerknummer, indien de nummers
opeenvolgen kan men één regel gebruiken voor meerdere dieren
(volgnummer van .. tot …), het aantal, de datum en de code IN
o Uitgaand: noteer het aantal dieren dat vertrekt, datum, code UIT en
de bestemming
o Hermerking: noteer bij inkomend het nieuwe beslagoormerk, datum
en code IN;

✓ Het register dient gedurende minstens 5 jaar (ook na stopzetting van de activiteit)
door de verantwoordelijke op het beslag bewaard te worden en moet bij elk
verzoek van de bevoegde autoriteit kunnen voorgelegd worden.
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Register Fokdieren (R3)

REGISTER JONGE SLACHTDIEREN (R4)

OORMERKNUMMER : landcode + 9 cijfers
HERMERKING : (bij verlies of onleesbaar zijn van een oormerk)
- Schapen en geiten :
o Bij onmiddellijke plaatsing van het besteld oormerk na ontvangst:
noteer datum van plaatsing (B).
o Bij latere plaatsing: u plaatst voorlopig een beslagoormerk. Noteer de
datum (dag/maand/jaar) van plaatsing van het beslagoormerk (A)
evenals het volgnummer van het beslagoormerk (A). Na ontvangst
hermerking: noteer datum van plaatsing (B).

ENKEL VOOR OP HET BEDRIJF GEBOREN DIEREN GEMERKT MET
EEN BESLAGOORMERK

-

Hertachtigen :
o bij verlies of onleesbaar zijn van een oormerk wordt het dier volledig
hermerkt door een volgend paar oormerken uit de voorraad aanwezig op
het beslag.
o De datum (dag/maand/jaar) van plaatsing van de oormerken evenals het
oormerknummer worden in het register vermeld.

3

DATUM IN : voor op het bedrijf geboren dieren : maand/jaar van merking ;
iedere andere situatie: dag/maand/jaar .
4
CODE IN : vermeld één van volgende codes
G = eerste merking van op het bedrijf geboren dieren
A = aankoop
I = invoer
IV = interne verhuis jonge slachtdieren naar fokdier
5
OORSPRONG: enkel invullen bij code A, code I en code IV
ingeval code A = nr. verplaatsingsdocument
ingeval code I:
- invoer vanuit EEG = nr. certificaat
- invoer vanuit derde landen = nr. certificaat + vermelding oorspronkelijk
oormerk van land van oorsprong
ingeval code IV = volgnummer beslagoormerk
6
DATUM UIT : datum noteren (dag/maand/jaar)
7
CODE UIT: vermeld één van volgende codes
V = gewoon vertrek (verkoop) (er is ook een verplaatsingsdocument aanwezig)
VP = ook de naam en het adres van de particuliere koper noteren (in dit geval moet
geen verplaatsingsdocument opgesteld worden)

S = sterfte (datum uit = datum sterfte)
E = export
8
BESTEMMING: enkel invullen bij code V en code E:
ingeval code V = nr. verplaatsingsdocument
ingeval code E = nr. certificaat

1

OORMERKNUMMER

2

DATUM IN

: vermelding volgnummer - indien oplopend volgnummer :
volgnummer van ... tot …

= bij 1e merking : maand/jaar van merking
bij hermerking: dag/maand/jaar
3
CODE IN: vermeld één van volgende code’s
G = 1e merking van geboren dieren
H = hermerken
4

DATUM UIT = dag + maand + jaar
CODE UIT vermeld één van volgende codes
V = vertrek naar slachthuis
S = sterfte (datum uit = datum sterfte)
IV = interne verhuis slachtlam naar fokdier
6
BESTEMMING: enkel invullen bij code V en IV:
- ingeval code V = nr. verplaatsingsdocument
- ingeval code IV = melding nieuw geplaatst officieel oormerknummer
5

VERKOOP PARTICULIER.
Dit is de verkoop aan een persoon:
- van maximaal 2 dieren op eenzelfde ogenblik;
- die verklaart zelf geen beslag te hebben;
- die het dier koopt om voor persoonlijk gebruik te slachten;
- die het dier met een eigen vervoermiddel vervoert.
= in dit geval moet géén verplaatsingsdocument worden opgesteld

