HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen en definities.
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder :
1° Varken : elk dier van de familie Suidae (sus domesticus en sus scrofa) dat in een varkensbeslag
gehouden wordt;
2° Slachtvarken : varken dat bestemd is om zonder uitstel in een slachthuis te worden geslacht;
3° Big : varken van minder dan 12 weken oud;
4° Varkensbeslag of beslag : het geheel van de varkens gehouden in een geografische entiteit en die
een duidelijk omschreven eenheid vormen op basis van de epidemiologische banden, vastgesteld
door de inspecteur-dierenarts. Er mag aan het beslag slechts één sanitair statuut per bepaalde ziekte
worden toegekend. De localisatie van het varkensbeslag wordt vastgesteld op basis van het adres en
de coördinaten van de geografische entiteit;
5° Geografische entiteit : elk gebouw of complex van gebouwen dat een eenheid vormt, de erbij
horende terreinen daarin begrepen, waar varkens worden gehouden of die daartoe bestemd zijn;
6° Verantwoordelijke : de houder of de eigenaar die gewoonlijk over de varkens een onmiddellijk
beheer en toezicht uitoefent;
7° Code : alfanumeriek identificatienummer, toegekend door de Dienst aan elk varkensbeslag,
erkende verzamelplaats of Verbond;
8° Dienst : de Diergeneeskundige Dienst van het Ministerie van Landbouw;
9° Minister : de Minister die de Landbouw onder zijn bevoegdheid heeft;
10° Verbond of Vereniging : een vereniging of een verbond van verenigingen tot bestrijding van
dierenziekten bedoeld in hoofdstuk II van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;
11° Inspecteur-Dierenarts : de inspecteur-dierenarts bevoegd voor het ambtsgebied waar het
varkensbeslag gelegen is;
12° Erkende verzamelplaats : een plaats, erkend door de Minister, waar varkens mogen
gegroepeerd worden onder toezicht van de Dienst;
13° Tijdelijke verzamelplaats : een plaats waar varkens mogen gegroepeerd worden onder toezicht
van de Dienst gedurende een vooraf door de Dienst vastgelegde periode;
14° Oormerk : een merkteken aangebracht in het oor van het varken;
15° Klophamer : een hamer met naalden die op een varken een merkteken achterlaat;
16° Sanitel : het geautomatiseerd systeem voor gegevensverwerking in verband met identificatie en
registratie van dieren.
Art. 2. Elk varken wordt gemerkt overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
De Minister kan afwijkingen toestaan voor varkens, onderworpen aan bijzondere
uitbatingsvoorwaarden, voor varkens die tijdelijk ingevoerd worden, of bij doorvoer van varkens over
het grondgebied van het Rijk.
De Minister kan het gebruik van aanvullende identificatiemiddelen opleggen en regelen.
Art. 3. De Minister erkent de Verbonden en de verenigingen die met de organisatie van de
identificatie van varkens en met het toezicht daarop worden belast. Met het oog op die erkenning
keurt de Minister het reglement voor de inrichting en het toezicht op de identificatie goed.
De Minister kan andere personen of instanties aanwijzen die met het toezicht op de identificatie
worden belast.

Art. 4. Elke verantwoordelijke is ertoe gehouden om de identifi- catie van de varkens van zijn beslag
uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
HOOFDSTUK II. - De identificatie.
Afdeling 1. - Het merken.
Art. 5. § 1. Elk varken moet ten laatste bij het spenen en in elk geval vooraleer het afgevoerd wordt
van het beslag waar het werd geboren, gemerkt worden door het aanbrengen van een erkend
oormerk.
§ 2. Elk slachtvarken moet binnen de 5 dagen voor het vertrek uit het beslag worden gemerkt door
het aanbrengen van de code van het varkensbeslag met een erkende klophamerstempel op beide
flanken.
§ 3. Andere varkens dan slachtvarkens die van een beslag of een erkende verzamelplaats worden
afgevoerd naar een andere varkensbeslag op het grondgebied van het Rijk, moeten vóór de afvoer
gemerkt worden door middel van het aanbrengen van een erkend oormerk. Voor tijdelijke
verzamelplaatsen worden de idenficatievoorschriften vastgesteld door de Dienst.
§ 4. Wanneer varkens aan een beslag worden toegevoegd, afkomstig van buiten het grondgebied
van het Rijk, moet de verantwoordelijke deze varkens ten laatste binnen de 48 uren na aankomst
merken door het aanbrengen van een erkend oormerk.
§ 5. Het bestaande identificatiemerkteken van het herkomstbedrijf, van de verzamelplaats of van
het land van herkomst mag niet worden verwijderd of onleesbaar gemaakt.
§ 6. De Minister kan bijzondere voorwaarden opleggen voor de identificatie van varkens die in het
handelsverkeer worden gebracht of worden uitgevoerd.
Afdeling II. - De identificatiemiddelen.
Art. 6. § 1. De erkende oormerken worden verdeeld door de daartoe erkende Verbonden en
verenigingen. Het plaatsen van het oormerk wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke of zijn
gemachtigde, zodanig dat de plaat met de code van het beslag en het volgnummer zich aan de
buitenzijde van het oor bevindt.
De erkende oormerken worden gebruikt in stijgende numerieke volgorde.
De Minister bepaalt de wijze van het verdelen van de oormerken.
§ 2. De erkende oormerken dragen de volgende vermeldingen :
- hetzij de letters BE, gevolgd door de code van het varkensbeslag, en een volgnummer van zes
cijfers binnen deze code;
- hetzij de letters BE, gevolgd door de code van de verzamelplaats, en een volgnummer van zes
cijfers binnen deze code;
- hetzij, voor bijzondere gevallen, bepaald door de Minister, de letters BE, gevolgd door de code van
het Verbond of de vereniging en een volgnummer van zes cijfers binnen de code.
§ 3. Wanneer in een beslag geen varkens meer worden gehouden, worden de niet gebruikte
erkende oormerken aan het Verbond teruggegeven.
Art. 7. Om door de Minister te worden erkend moet het oormerk, waarvan het model in bijlage bij
dit besluit is gevoegd, voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° gemaakt zijn uit een zalmkleurige, plastieken materie, die stevig en duurzaam is en waarvan het
dier geen last of hinder ondervindt;
2° een ronde vorm hebben met een diameter van minimum 25 mm en maximum 35 mm voor de
plaat en de tegenplaat; de tegenplaat mag niet groter zijn dan de plaat;
3° de kenletters SVD, gevolgd door het erkenningsnummer van het oormerk, gegoten in de massa
van de plaat en van de tegenplaat, dragen;
4° op de buitenzijde van de plaat, de inscripties dragen, bedoeld in art. 6, § 2, met name :
- op de bovenste helft : de letters BE en de code van het varkensbeslag, de verzamelplaats of het
Verbond;
- op de onderste helft : het volgnummer;
5° de inscripties moeten minimaal 4 mm hoog, goed leesbaar en duurzaam zijn;
6° de hechting van het oorplaatje aan het oor van het dier moet duurzaam zijn;
7° het oormerk moet derwijze gemaakt zijn dat het wegnemen of herplaatsen duidelijke sporen van
beschadiging nalaat.
Art. 8. Om te worden erkend moet het plaatsingsmateriaal voldoen aan volgende voorwaarden :
1° vervaardigd zijn uit stevig en duurzaam materiaal dat roestvrij is;
2° gemakkelijk te gebruiken zijn;
3° niet zelf het oor doorboren, maar het oormerk of een onderdeel ervan het oor laten doorboren;
4° toelaten dat na het plaatsen van het oormerk het oor gemakkelijk en snel wordt vrijgemaakt;
5° de diameter van de pen waarop de plaat van het oormerk wordt geplaatst, moet minimaal 2,5
mm bedragen.
Art. 9. Om te worden erkend moet de klophamer voldoen aan volgende voorwaarden :
1° gemaakt zijn uit stevig en duurzaam materiaal dat roestvrij is;
2° gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden zijn;
3° een goede leesbaarheid van de getatoeëerde code garanderen gedurende 10 dagen; daartoe
mag de afstand tussen de naalden maximaal 4 mm bedragen;
4° de tatoueernaalden moeten rond zijn en minstens 6 mm in de huid indringen;
5° de getatoueerde letters en cijfers van de code moeten op 1 lijn staan en volgende afmetingen
hebben :
- hoogte : tussen de 30 mm en 50 mm - breedte : tussen de 10 mm en 20 mm.
Art. 10. § 1. Om de erkenning van het oormerk, klophamerstempel of plaatsingsmateriaal te
bekomen, moet de fabrikant of de verkoper :
1° een schriftelijke aanvraag doen;
2° gratis het materiaal, nodig voor de proeven bedoeld in artikel 11, ter beschikking stellen.
§ 2. De aanvraag tot erkenning omvat een beschrijvende nota van het oormerk, de
klophamerstempel of het plaatsingsmateriaal waarvoor de erkenning wordt gevraagd evenals een
monster van het oormerk.
De aanvrager verbindt er zich in de aanvraag toe om :
1° de oormerken enkel aan de erkende Verbonden en verenigingen te leveren;
2° een register of bestand bij te houden van de verrichte leveringen, met vermelding van het aantal
en het type van oormerken per beslag, evenals van de reeksnummers, en het dubbel van de facturen
op verzoek van de Dienst voor te leggen;

3° een (kopie van de) samenvattende staat van de tijdens het voorgaande jaar verrichte leveringen
uiterlijk op 31 maart van elk jaar voor te leggen aan de Dienst. Deze staat moet het aantal en het
type van de oormerken vermelden evenals de reeksnummers die zij dragen; <KB 2006-02-13/33, art.
5, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2006>
4° de erkende Verbonden en verenigingen tijdig te bevoorraden;
5° nauwkeurig de erkenningsvoorwaarden en de bepalingen van dit besluit na te leven;
6° een constante kwaliteit te leveren en geen wijzigingen in de grondstoffen aan te brengen zonder
toelating van de Dienst;
7° geen oormerken, gelijkaardig aan de officieel erkende, te verkopen of te verdelen in België.
(§ 3. In geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid van de in § 2, 3°, bedoelde kopie, kan de
Dienst de fabrikant rechtstreeks ondervragen.
Indien de voormelde bevraging voor de fabrikant een onevenredig zware last meebrengt of
wanneer een rechtstreeks contact met de fabrikant materieel onmogelijk blijkt, kan de Dienst hem,
bij aangetekende brief met ontvangstbewijs, om het voorleggen van het origineel document
verzoeken. In deze aangetekende brief zal de reden voor het voorleggen van het origineel document
uiteengezet worden. Zolang het gevraagde originele document niet voorgelegd wordt, is de
procedure waarin het voorleggen van het originele document kadert, geschorst.) <KB 2006-02-13/33,
art. 6, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2006>
Art. 11. De Minister kent de erkenningen toe op voorstel van de Dienst.
De Dienst kan, alvorens een voorstel te doen, proeven doen uitvoeren op varkens. De modaliteiten
van deze proeven worden vastgesteld door de Minister.
Art. 12. § 1. De erkenning wordt door de Minister ingetrokken wanneer de fabrikant of de verkoper
de bepalingen van dit besluit of de verbintenissen, bedoeld in art. 10, § 2, tweede lid, niet naleeft.
§ 2. Elke onderbreking in de verkoop van een erkend model van een oormerk, die langer dan 2 jaar
duurt, heeft van rechtswege het verval van de erkenning van dat model tot gevolg.
Art. 13. De in dit besluit voorgeschreven identificatie van de varkens mag uitsluitend gebeuren met
krachtens dit besluit erkende oormerken en plaatsingsmateriaal, of klophamer.
Art. 14. De verantwoordelijke bevoorraadt zich met oormerken bij de daartoe erkende Verbonden
of verenigingen.
De leveringstermijn van de oormerken bedraagt ten hoogste 4 weken.
Art. 15. De kosten voor de identificatie van varkens worden gedragen door de verantwoordelijke.
De Minister bepaalt de kostprijs van de identificatie met inbegrip van de controle door het Verbond.
HOOFDSTUK III. - Verplichtingen en verbodsbepalingen.
Art. 16. De erkende Verbonden en verenigingen brengen de Dienst op de hoogte van elke aankoop
van oormerken. Daartoe worden alle gegevens ingebracht in Sanitel.
Art. 17. Het is verboden erkende (oormerken weg te nemen, te verplaatsen, te veranderen, te
wijzigen), na te maken of te vervalsen. (Err. 15-02-1995; B.St. 17-10-1995, p. 29377)

Het gebruik bij varkens van zalmkleurige oormerken, andere dan deze bedoeld in dit besluit, is
verboden.
Het is verboden op de erkende oormerken andere vermeldingen aan te brengen dan die waarin dit
besluit voorziet.
De verantwoordelijke dient zorg te dragen voor de voorraad erkende oormerken die hij in zijn bezit
heeft. Het is hem verboden erkende oormerken te verkopen, over te dragen aan of te gebruiken voor
andere varkensbeslagen.
Art. 18. § 1. Varkens die niet geïdentificeerd zijn overeenkomstig de bepalingen van dit besluit,
mogen zich niet op de openbare weg bevinden, niet vervoerd worden, niet tentoongesteld worden,
niet deelnemen aan wedstrijden, prijskampen, jaarmarkten of verkopingen, niet toegelaten worden
tot een verzameling, niet ten kosteloze of onder bezwarende titel overgedragen of overgenomen
worden en niet uitgevoerd worden.
§ 2. In afwijking van § 1, en onverminderd de bepalingen op het handelsverkeer en de invoer,
mogen varkens afkomstig van buiten het Rijk rechtstreeks worden overgebracht naar het beslag van
bestemming, vermeld op het begeleidend gezondheidscertificaat.
HOOFDSTUK IV.- Toezicht en sancties.
Art. 19. Het Verbond houdt toezicht op het gebruik van de oormerken. Elke vastgestelde
onregelmatigheid wordt gemeld aan de Dienst, die er het nodige gevolg aan geeft.
Art. 20. Varkens en dierlijke produkten, afkomstig van een varkensbeslag of van een varken dat niet
voldoet aan de bepalingen van dit besluit, mogen niet in het intracommunautaire handelsverkeer
worden gebracht noch uitgevoerd.
Deze bepalingen gelden ook ingeval dergelijke dieren of produkten afkomstig zijn uit andere
Lidstaten of derde landen.
Art. 21. De verantwoordelijke wiens varkens niet beantwoorden aan de bepalingen van dit besluit,
verliest elk recht op vergoeding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de dierengezondheidswet van
24 maart 1987.
Art. 22. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden gestraft overeenkomstig de
dierengezondheidswet van 24 maart 1987.
HOOFDSTUK V.- Diverse bepalingen.
Art. 23. De Minister kan de bijlage bij dit besluit wijzigen of aanvullen.
HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.
Art. 24. In het ministerieel besluit van 19 februari 1982 houdende reglementering van de
identificatie van fok- en mestvarkens en de registratie van varkens, gewijzigd bij de ministeriële
besluiten van 12 oktober 1990 en 28 mei 1991, worden de artikelen 2 tot en met 9 opgeheven.

Art. 25. Tijdens een overgangsperiode, die loopt tot 1 juli 1995 mogen de varkens gemerkt worden
met de vroegere bestaande officiële oormerken.
Art. 26. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1995.
Art. 27. Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw wordt belast
met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 15 februari 1995.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw,
A. BOURGEOIS
BIJLAGE.
Art. N. Model van het oormerk (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St.
23/03/1995, p. 6559).
Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 15 februari 1995.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw,
A. BOURGEOIS

