Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Identificatiemiddelen
De varkenshouder kan naargelang het toepassingsgebied een keuze maken tussen volgende types
oormerken:

•

Beslagoormerk:
- Bevat beslagcode en volgnummer (6 karakters)
- Bij geboorte, invoer en afvoer

•

Slachtoormerk:
- Vuurresistent beslagoormerk
- Vermeldt beslagcode en volgnummer
- Bij geboorte, invoer en afvoer

•

Slachtclip:
- Vuurresistent oormerk
- Vermeldt de beslagcode
- Bij afvoer als slachtvarken of voor ICHV
(intracommunautair handelsverkeer)

•

Klophamerstempel:
- Tatoeage van beslagcode
- Bij afvoer slachtvarkens naar binnenlands
slachthuis (varkens min. 70 kg)

Nuttige weetjes
Nuttige weetjes over de oormerken:

•

De oormerken hoeven niet chronologisch gebruikt te
worden.

•

Het vrouwelijk gedeelte is beschikbaar in diverse kleuren, namelijk zalmroze, blauw, rood, zwart en groen.

•

Er kan een stock besteld worden voor een periode van
12 maanden.

•

De berekening van de stock gebeurt op basis van de
huidige bedrijfsvoering en technische resultaten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Helpdesk DGZ
tel: 078 05 05 23
e-mail: helpdesk@dgz.be

Dierengezondheidszorg Vlaanderen
Maatschappelijke zetel - Site Lier
Hagenbroeksesteenweg 167
2500 Lier

Het vrouwelijk deel van het oormerk is
beschikbaar in diverse kleuren.
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Administratief adres - Site Torhout
Industrielaan 29
8820 Torhout
tel. 078 05 05 23
e-mail: helpdesk@dgz.be
www.dgz.be

Nieuw KB
I&R Varkens:
Regelgeving
identificatie

Hoe en wanneer identificeren?

Identificatie slachtvarkens

Identificatie biggenopfok

Elk varken dient te worden geïdentificeerd wanneer het wordt verplaatst. Het dier krijgt dan het
identificatiemiddel van het afvoerend bedrijf en
dit gebeurt ten laatste op het moment van afvoer.

Bij afvoer dient elk slachtvarken, ongeacht de leeftijd en de categorie, op het moment van afvoer drager te zijn van een vuurresistent identificatiemiddel
van het bedrijf waarvan het afgevoerd wordt.

Standaard dienen de biggen ten laatste op het
moment van afvoer op het opfokbedrijf gemerkt
te worden met het oormerk van het biggenopfokbedrijf.

Rechtstreekse afvoer naar binnenlands slachthuis:
De slachtvarkens krijgen een slachtclip of een klophamerstempel, binnen de 5 dagen voor hun afvoer. Het
identificatiemiddel mag slechts bij maximaal 5% van de
dieren onleesbaar of verloren zijn.

Indien de biggenopfok in een geïntegreerd systeem gebeurt, hoeven de biggen op het opfokbedrijf niet bijkomend gemerkt te worden.
Om te kunnen gebruik maken van deze regeling
dienen de bedrijven te voldoen aan volgende voorwaarden:
• Het bedrijf is enkel en alleen van het type biggenopfok.
• De aangevoerde biggen komen steeds van eenzelfde binnenlands fokbedrijf dat een 1-op-1
relatie heeft met dit biggenopfokbedrijf.
• De afvoer van de biggen gebeurt naar een of
meerdere binnenlandse vleesvarkensbedrijven
die enkel dieren aankopen bij dit biggenopfokbedrijf.
• De relaties tussen deze bedrijven zijn voorafgaandelijk geregistreerd in Sanitel.

Nieuw geboren varkens worden ten laatste op het
moment van spenen geïdentificeerd met een beslagoormerk of een slachtoormerk, of eerder indien
het bedrijf van geboorte eerder verlaten wordt.
Deze regel geldt niet voor everzwijnen die extensief
gehouden worden. Deze dieren moeten ten laatste
op het ogenblik dat ze het bedrijf van geboorte verlaten, geïdentificeerd worden.
Een ingevoerd varken vanuit een derde land
behoudt zijn identificatiemiddel én dient binnen de 3
dagen na aankomst op de bestemming bijkomend
geïdentificeerd te worden met een beslagoormerk of
een slachtoormerk.

Varkens

Via verzamelcentrum of naar het buitenland:
De varkens worden geïdentificeerd met een oormerk
van het laatste beslag. Geen enkel identificatiemiddel
mag onleesbaar of verloren zijn. Het eventuele hermerken van de dieren gebeurt ten laatste bij het laden.

Gesloten bedrijven, die hun varkens afvoeren als
slachtvarkens, hebben de optie om al bij de geboorte
het slachtoormerk te plaatsen. In dat geval hoeven de
dieren bij afvoer naar het slachthuis niet bijkomend
gemerkt te worden met een klophamerstempel of
slachtclip
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