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1. Doel
Deze omzendbrief geeft toelichting over:
- de wijze van registratie in SANITEL van pluimveebedrijven die broedeieren en consumptieeieren produceren;
- het toekennen van de unieke stempelcode waarmee die eieren worden gestempeld (gemerkt);
- de wijze van stempelen van eieren per beslag.

2. Toepassingsgebied
Stempelen (merken) van eieren.
Identificeren van pluimvee.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor
pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee
Koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot
vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee
Koninklijk besluit van 10 november 2009 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren
Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen

1

Koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende de identificatie en de registratie van inrichtingen waar
legkippen worden gehouden
3.2.

Andere

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake
levensmiddelenhygiëne
Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot
vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot
intrekking van de Verordening (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr.
1234/2007 van de Raad
Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor
eieren
Verordening (EG) Nr. 617/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 houdende bepalingen ter uitvoering
van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor broedeieren en
kuikens van pluimvee
Richtlijn 2002/4/EG van de Commissie van 30 januari 2002 met betrekking tot de registratie van onder
Richtlijn 1999/74/EG van de Raad vallende inrichtingen waar legkippen worden gehouden

4. Definities en afkortingen
Vereniging:

DGZ en ARSIA:
-

DGZ: Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw

-

ARSIA: association régionale de santé et d’identification animale

SANITEL:

Het gecomputeriseerde gegevensbestand van het Agentschap voor de
identificatie en registratie van de dieren, van de bedrijven, inrichtingen en
installaties waar dieren worden gehouden, alsook van de houders en de
verantwoordelijken

Dept. LV:

Departement Landbouw en Visserij

SPW-ARNE:

Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement

Compartiment:

Ruimte, al dan niet verdeeld in hokken, met hetzelfde omsloten luchtvolume of
een afgescheiden afdeling op een transportmiddel
Mestkelders en transportbanden voor mest en voor eieren mogen doorlopend zijn indien zij
voldoende afgeschermd zijn en indien het pluimvee er niet direct mee in contact kan komen. In
voorkomend geval oordeelt het Agentschap of de afscheiding voldoende is

Bedrijven die broedeieren produceren zijn selectie- en vermeerderingsbedrijven.
Bedrijven die consumptie-eieren produceren zijn legbedrijven.
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5. Verplicht stempelen van eieren
In de Europese verordeningen is de verplichting opgenomen om eieren te merken (te stempelen) met
een code die uniek is voor elk bedrijf.
De bepalingen van Verordening (EG) Nr. 1308/2013 en van de Verordening (EG) Nr. 617/2008 gelden
voor broedeieren (handelsnormen).
De bepalingen van Verordening (EG) Nr. 1308/2013, Verordening (EG) Nr. 589/2008, en van Richtlijn
2002/4/EG (omgezet door het koninklijk besluit van 3 mei 2003), gelden voor consumptie-eieren.
Het stempelen van eieren is een verplichting in het kader van de handelsnormen.
Een bijkomend doel van het stempelen van consumptie-eieren, is het verplicht kenbaar maken aan de
consument van het houderijsysteem (het huisvestingssysteem) van de legkip.
De Gewesten zijn bevoegd voor de toepassing van beide regelgevingen.
Het verplicht stempelen van broedeieren en van consumptie-eieren is tegelijkertijd ook een efficiënt
middel voor de traceerbaarheid van eieren. Het hebben van een goede traceerbaarheid, is de
verantwoordelijkheid van de producent van eieren.
Er bestaan uitzonderingen op het verplicht stempelen van eieren. Deze uitzonderingen zijn
opgenomen in de omzendbrief PCCB/S3/1419864 van het Agentschap met betrekking tot de
modaliteiten voor de afwijking van de stempelplicht voor kippeneieren.

5.1. Bedrijven die broedeieren produceren: erkenning of registratie,
toelating en het toekennen van een unieke stempelcode
Een bedrijf dat broedeieren produceert (selectie- en vermeerderingsbedrijf) moet beschikken over:
1. Een erkenning van het Vlaams Gewest (Dept. LV) of een registratie bij het Waals Gewest
(SPW-ARNE) (handelsnormen);
2. Een beslagnummer in SANITEL – via de vereniging (ARSIA of DGZ);
3. Een toelating 10.1 van het FAVV.
Een pluimveehouder die een selectie- of vermeerderingsbedrijf wil opstarten, vraagt in de eerste
plaats een erkenning aan bij het Vlaams Gewest (Dept. LV) of een registratie bij het Waals Gewest
(SPW-ARNE). Wanneer het Gewest de erkenning verleent of de registratie heeft uitgevoerd, kent zij
een unieke stempelcode toe aan dit bedrijf (zie punt 6.1).
Het Gewest deelt deze stempelcode mee aan de pluimveehouder en aan de vereniging die deze code
als korte code overneemt in SANITEL.
Een pluimveehouder die een selectie- of vermeerderingsbedrijf wil opstarten, vraagt ook een
registratie aan in SANITEL bij de vereniging naar keuze (info en procedure beschikbaar bij de
vereniging). De vereniging registreert de pluimveehouder in SANITEL en maakt deze gegevens over
aan het Gewest dat de stempelcode heeft toegekend.
Bedrijven die broedeieren produceren moeten een toelating 10.1 hebben van het FAVV. De aanvraag
voor deze toelating mag gebeuren via de vereniging bij wie de registratie in SANITEL wordt
aangevraagd. De toelating wordt enkel en alleen door het FAVV afgeleverd.
Wanneer de vereniging de aanvraag voor de toelating 10.1 bij het FAVV ontvangt, maakt de
vereniging deze aanvraag over aan het FAVV.
De pluimveehouder mag niet eerder starten met zijn activiteit dan 30 dagen na de aanvraag van zijn
toelating.
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Met de toegekende stempelcode worden de broedeieren van het bedrijf gestempeld.
Eieren die gestempeld zijn als broedei, mogen niet verkocht worden als consumptie-ei.
Broedeieren die niet worden geleverd aan een broeierij of die niet ingelegd worden door een broeierij
mogen wel afgevoerd worden voor industriële verwerking in de voedselketen.

5.2. Bedrijven die consumptie-eieren produceren: toelating en het
toekennen van een unieke stempelcode
Een bedrijf dat consumptie-eieren produceert, moet beschikken over:
1. Een beslagnummer in SANITEL – via de vereniging (ARSIA of DGZ);
2. Een toelating 10.2 van het FAVV.
Een pluimveehouder die een bedrijf met legpluimvee (legkippen) wil opstarten, vraagt op de eerste
plaats een registratie aan in SANITEL bij de vereniging naar keuze (info en procedure beschikbaar bij
de vereniging). De vereniging registreert de pluimveeveehouder in SANITEL en kent een unieke korte
code toe aan het bedrijf, met inbegrip van de code van het opgegeven houderijsysteem.
De vereniging maakt de gegevens over aan het bevoegde Gewest, met inbegrip van het door de
pluimveehouder opgegeven code van het geregistreerde houderijsysteem.
Het Gewest geeft binnen de 30 dagen na ontvangst van het dossier haar advies aan de vereniging
voor het vermelden van de opgegeven code van het houderijsysteem.
Bedrijven die consumptie-eieren produceren, moeten een toelating 10.2 hebben van het FAVV. De
aanvraag voor deze toelating mag gebeuren via de vereniging bij wie de registratie in SANITEL wordt
aangevraagd. De toelating wordt enkel en alleen door het FAVV afgeleverd.
Wanneer de vereniging de aanvraag voor de toelating 10.2. bij het FAVV ontvangt, maakt de
vereniging deze aanvraag over aan het FAVV.
De pluimveehouder mag niet eerder starten met zijn activiteit dan 30 dagen na de aanvraag van zijn
toelating.
De toegekende unieke korte code wordt gebruikt als stempelcode waarmee de consumptie-eieren van
het bedrijf gestempeld worden.
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6. De opbouw van de unieke stempelcode
6.1.

De unieke stempelcode voor het stempelen van broedeieren

De stempelcode die de Gewesten toekennen aan erkende bedrijven die broedeieren produceren, is
samengesteld uit de landcode “BE”, gevolgd door een getal van 4 cijfers, uniek per bedrijf:
BE

1234

Het Gewest gebruikt een combinatie van 4 cijfers, overeenkomstig het type bedrijf:
TABEL A
1e cijfer

2e – 3e – 4e

Type bedrijf

(1 tot 9)

cijfer

(of type beslag indien meerdere beslagen op hetzelfde bedrijf

Landcode

Provincie1

Range

BE

1 tot 9

001 – 010

Voorbehouden voor een selectiebedrijf

BE

1 tot 9

011 – 100

Voorbehouden voor een broeierij

BE

1 tot 9

101 – 500

Voorbehouden voor een vermeerderingsbedrijf

6.2.

De unieke stempelcode voor het stempelen van consumptie-eieren

De unieke code in SANITEL die de verenigingen toekennen aan bedrijven die consumptie-eieren
produceren en waarmee de eieren gestempeld worden, is als volgt samengesteld:
x

BE

1234

Hierbij is:
-

“x” = een code van het houderijsysteem van het legpluimvee;
BE = de landcode;
“1234” = een getal van 4 cijfers, uniek per bedrijf.

De vereniging gebruikt in SANITEL een range van (4) cijfers achter de “BE” als volgt:
TABEL B
1e cijfer

2e – 3e – 4e

(1 tot 9)

cijfer

Landcode

provincie

Range

BE

1 tot 9

501 – 999

Type bedrijven

Voor elk pluimveebedrijf, andere dan vermeld in tabel A

Bedrijven die consumptie-eieren produceren (legkippen) zijn verplicht om het houderijsysteem van de
legkip te vermelden op het consumptie-ei door middel van een code. Zij delen dit houderijsysteem
mee aan de vereniging bij hun aanvraag tot registratie in SANITEL. Het Gewest keurt het gebruik van
de opgegeven code goed (zie procedure in punt 5.2).
Uitzonderingen op de stempeling zijn opgenomen in de hoger vermelde omzendbrief
PCCB/S3/1419864.

Het provinciecijfer “2” komt overeen met Vlaams Brabant en met Waals Brabant. In de range 101-500 zijn de nummers
101 tot 400 voorbehouden voor Dept. LV en zijn de nummers 401-500 voorbehouden voor SPW-ARNE.
1
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De code per houderijsysteem is als volgt:
“x”
1
2
3
0

Benaming:

Vrije uitloop
Scharrel
Kooi (verrijkt)
Bio

Deze code “x” moet mee gestempeld worden op elk consumptie-ei en moet zich bevinden vóór de
landcode.

6.3. Behouden en wijzigen van de stempelcode bij verandering van
activiteiten
6.3.1.

Omschakeling van de productie van broedeieren (selectie en vermeerdering)
naar de productie van consumptie-eieren – DE STEMPELCODE WIJZIGT

De pluimveehouder die omschakelt van de productie van broedeieren naar de productie van
consumptie-eieren, mag de stempelcode voor broedeieren niet gebruiken voor het stempelen van
consumptie-eieren.
Wanneer een pluimveehouder omschakelt van de productie van broedeieren naar de productie van
consumptie-eieren, moet hij deze gewijzigde activiteit voorafgaandelijk:
- kenbaar maken aan de vereniging (zie punt 5.2);
- melden aan het Gewest, dat de stempelcode voor broedeieren intrekt voor dit bedrijf.
De vereniging geeft een nieuwe stempelcode voor dit bedrijf, waarmee dan de consumptie-eieren
gestempeld worden (zie punt 6.2).
6.3.2.

Omschakeling van consumptie-eieren naar de productie van broedeieren
(selectie en vermeerdering) – DE STEMPELCODE WIJZIGT

De pluimveehouder die omschakelt van de productie van consumptie-eieren naar de productie van
broedeieren, mag de stempelcode voor consumptie-eieren niet gebruiken voor het stempelen van
broedeieren.
Wanneer een pluimveehouder omschakelt van de productie van consumptie-eieren naar de productie
van broedeieren, moet hij deze gewijzigde activiteit voorafgaandelijk:
- melden aan het Gewest (erkenning of registratie – zie punt 5.1);
- kenbaar maken aan de vereniging.
Het gewest geeft een nieuwe stempelcode voor dit bedrijf, waarmee dan de broedeieren gestempeld
worden (zie punt 6.1).
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6.3.3.

Verhuizing van een pluimveebedrijf naar een nieuwe locatie

Wanneer een pluimveehouder zijn bedrijf verplaatst naar een nieuw adres, zonder dat de activiteit
wijzigt, dan:
- krijgt hij van de vereniging een nieuw beslagnummer op die nieuwe locatie;
- krijgt hij van het Gewest een nieuwe stempelcode (voor broedeieren);
- mag hij de stempelcode voor consumptie-eieren behouden (mee verhuizen).
De pluimveehouder moet deze wijziging wel voorafgaandelijk:
- melden aan het Gewest, indien het bedrijf broedeieren produceert (zie punt 5.1);
- melden aan de vereniging, indien het bedrijf consumptie-eieren produceert (zie punt
5.2).
Wanneer een pluimveehouder een bijkomende bedrijf start op een ander adres: zie punt 6.4.

6.4. Pluimveehouders met meerdere bedrijven pluimvee – op
verschillende adressen
Pluimveehouders die meerdere bedrijven uitbaten op verschillende adressen, hebben voor elk bedrijf
de nodige erkenningen of registraties en toelatingen. Elk bedrijf heeft zijn eigen beslagnummer en
bijgevolg ook voor elk bedrijf een andere unieke stempelcode.
Het stempelen van eieren van een bedrijf met de stempelcode van een ander bedrijf is verboden.

6.5. Pluimveebedrijven met meerdere stallen pluimvee op hetzelfde
adres: hetzelfde of verschillende beslagnummers
Of een pluimveehouder die meerdere stallen uitbaat op hetzelfde adres, wel (zie punt 6.5.1) of geen
(zie punt 6.5.2) aparte beslagnummers moet aanvragen, hangt af van welke activiteit hij in elke stal
uitvoert.
6.5.1.

Verplichting tot het aanvragen van meerdere beslagnummers

De pluimveeveehouder die tomen pluimvee houdt die:
✓ NIET dezelfde diersoort zijn (vb. kip en kalkoen) of
✓ NIET hetzelfde type zijn (vb. stal leg, stal braad, stal opfok-, moeder- of
selectiedieren) of
✓ NIET dezelfde leeftijd hebben of
✓ NIET dezelfde gezondheidsstatus hebben of
✓ NIET hetzelfde houderijsysteem hebben;
is verplicht om deze tomen in aparte stallen of minstens in aparte compartimenten en dus als aparte
beslagen te houden. De nummering gebeurt dan overeenkomstig punt 6.5.3.
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6.5.2.

Vrije keuze tot het houden van meerdere beslagen pluimvee

Een pluimveehouder met meerdere stallen pluimvee op zijn bedrijf en waarbij het pluimvee betreft van:
✓ eenzelfde diersoort (vb. kip of kalkoen of …….) en
✓ hetzelfde type (vb. stal leg, stal braad, stal opfok-, moeder- of selectiedieren) en
✓ dezelfde leeftijd en
✓ dezelfde gezondheidsstatus en
✓ hetzelfde houderijsysteem;
heeft de vrije keuze om:
- Ofwel alle stallen te beheren onder één en hetzelfde beslagnummer;
- Ofwel één of meerdere stallen als gescheiden beslagen te beheren en dus aparte
beslagnummers aan te vragen.
De nummering gebeurt dan overeenkomstig punt 6.5.3.

6.5.3.

Nummering bij het houden van meerdere beslagen op een bedrijf

Wanneer op een bedrijf/inrichting meerdere beslagen gehouden worden, blijven de eerste 8 cijfers van
het (reeds toegekende) beslagnummer steeds dezelfde. Deze eerste 8 cijfers zijn het
(inrichtings)nummer van het bedrijf/de inrichting (dit geldt ook voor andere diersoorten).
Cijfer 9 en 10, zijnde “0 3”, staat voor de diersoort pluimvee.
Op een bedrijf met meerdere beslagen pluimvee bepalen de laatste 2 cijfers exact over welk beslag
(welke stal) het gaat.
Beslagnummer(s):
BE 1 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 1
BE 1 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 2
BE 1 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 3
…..
6.5.3.1. De stempelcode
De stempelcode voor het stempelen van broedeieren of voor het stempelen van consumptie-eieren is
NOOIT hetzelfde. De stempelcodes mogen niet verwisseld worden.
Het stempelen van broedeieren met de stempelcode van de consumptie-eieren of omgekeerd is
verboden.
De stempelcode kan aangevuld worden met een 5e cijfer, zijnde het laatste cijfer van het
beslagnummer (zie verder in de voorbeelden).
De aanvulling met het 5e cijfer is niet verplicht, maar wordt ten stelligste aangeraden om de
traceerbaarheid te kunnen beperken tot op niveau van het beslag (de stal).
Indien het 5e cijfer ontbreekt, wordt getraceerd op niveau van het bedrijf (inrichting) en worden in dat
geval de eventuele maatregelen genomen op de eieren of op de dieren van alle beslagen (stallen) van
de inrichting.
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6.5.3.2. De stempelcode broedeieren
De stempelcode voor het stempelen van broedeieren is verschillend voor selectiepluimvee en
vermeerderingspluimvee (zie punt 6.1). De stempelcodes mogen niet verwisseld worden.
Het stempelen van broedeieren selectie met de stempelcode van de broedeieren vermeerdering of
omgekeerd is verboden.
De stempelcode mag aangevuld worden met een 5e cijfer, zijnde het laatste cijfer van het
beslagnummer (zie voorbeeld).
Voorbeeld: bedrijf in de provincie Antwerpen met een stal selectiedieren en stal moederdieren
Beslagnummer(s):

Unieke stempelcode(s):

BE 1 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 1

=

BE

1001–1

selectiedieren

BE 1 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 2

=

BE

1114–2

moederdieren

Aangezien de stempelcode verschilt tussen beide beslagen, is het gebruik van het 5e cijfer in dit geval overbodig
Provincie Antwerpen = cijfer 1

6.5.3.3. De stempelcode LEGHENNEN
De eerste 4 cijfers van de stempelcode zijn ook steeds hetzelfde en zijn deze van het bedrijf/de
inrichting (zie punt 6.2).
De stempelcode mag aangevuld worden met een 5e cijfer, zijnde het laatste cijfer van het
beslagnummer (zie voorbeeld).
Voorbeeld: 3 stallen leghennen
Beslagnummer(s):

Stempelcode(s):

BE 6 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 1

=

x

BE

6234–1

BE 6 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 2

=

x

BE

6234–2

BE 6 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 3

=

x

BE

6234–3

…..

…..

Aangezien de stempelcode gelijk is tussen de beslagen, is het gebruik van het 5e cijfer in dit geval sterk aan te raden.
Provincie Luik = cijfer 6

Indien het legkippen betreft, komt voor de stempelcode nog de code “x” van het houderijsysteem te
staan – zie punt 6.2.
6.5.4. Enkele concrete voorbeelden
Als bijlage worden enkele concrete voorbeelden gegeven voor het gebruik van de stempelcode voor
het stempelen van eieren.

7. BROEIERIJEN
7.1. Erkenning of registratie, toelating en toekennen van een unieke
code aan een broeierij
Een broeierij moeten beschikken over:
1. Een erkenning van het Vlaams Gewest (Dept. LV) of een registratie bij het Waals Gewest
(SPW-ARNE) (handelsnormen);
2. Een beslagnummer in SANITEL – via de vereniging (ARSIA of DGZ);
3. Een toelating 10.1 van het FAVV.
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Een broeierij vraagt in de eerste plaats een erkenning aan bij het Vlaams Gewest (Dept. LV) of een
registratie bij het Waals Gewest (SPW-ARNE). Wanneer het Gewest de erkenning verleent of de
registratie heeft uitgevoerd, kent zij een unieke code toe aan dit bedrijf (zie punt 6.1 – tabel A).
Het Gewest deelt deze toegekende code mee aan de broeierij en aan de vereniging die deze code als
korte code overneemt in SANITEL.
Een broeierij vraagt ook een registratie aan in SANITEL bij de vereniging naar keuze (info en
procedure beschikbaar bij de vereniging). De vereniging registreert de broeierij in SANITEL en maakt
deze gegevens over aan het Gewest dat de unieke code heeft toegekend.
Broeierijen moeten een toelating 10.1 hebben van het FAVV. De aanvraag voor deze toelating mag
gebeuren via de vereniging bij wie de registratie in SANITEL wordt aangevraagd. De toelating wordt
enkel en alleen door het FAVV afgeleverd.
Wanneer de vereniging de aanvraag voor de toelating 10.1 bij het FAVV ontvangt, maakt de
vereniging deze aanvraag over aan het FAVV.
De broeierij mag niet eerder starten met zijn activiteit dan 30 dagen na de aanvraag van zijn toelating.

7.2. De opbouw van het beslagnummer en de unieke korte code van
broeierijen
Beslagnummer.
Het beslagnummer voor een broeierij eindigt steeds met het nummer “5” als voorlaatste cijfers.
BE 1 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 5 1
Unieke korte code.
De Gewesten geven aan erkende broeierijen een unieke korte code, overeenkomstig het bepaald
onder punt 7.1.

8. Overzicht van de revisies

Versie
1.0

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
Datum van publicatie
Originele versie
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BIJLAGE
Voorbeeld 1
Een pluimveebedrijf in de provincie Antwerpen met 2 stallen legkippen vraagt voor elke stal een apart
beslagnummer aan. De ene stal bevat scharrelkippen en in de andere stal is het houderijsysteem de
verrijkte kooi.
Hij ontvangt volgende 2 nummers:
Beslagnummers:

Stempelcodes:

BE 1 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 1

=

2

BE

1234–1

BE 1 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 2

=

3

BE

1234–2

De veehouder moet voor elke stal de juiste stempelcode gebruiken.
Het 5e cijfer moet niet vermeld worden, maar het wordt wel sterk aanbevolen, teneinde de tracering te
verhogen tot op beslag(stal)niveau (zie punt 6.5.3.2).
Voorbeeld 2
Een pluimveebedrijf in de provincie Limburg heeft 1 stal moederdieren, 2 stallen vleeskuikens en 2
stallen leghennen (verrijkte kooi). Hij wenst geen verdere opsplitsing van de stallen in verschillende
beslagen.
In toepassing van punt 6.4.1., ontvangt hij volgende 3 nummers:
Beslagnummers:

Stempelcodes:

BE 7 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 1

=

BE 7 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 2

=

BE 7 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 3

=

BE

7104–1

1 stal moederdieren = 1 beslag
2 stallen vleeskuikens = samen 1 beslag

3

BE

7501–3

2 stallen leghennen = samen 1 beslag

De broedeieren kunnen enkel uit beslag (-0301) komen met stempel “BE 7104”.
De consumptie-eieren kunnen enkel uit beslag (-0303) komen met stempel “3 BE 7501”.
Het 5e cijfer moet niet vermeld worden (mag wel) (zie punt 6.5.3.2).
Voorbeeld 3
Een gelijkaardig pluimveebedrijf als in voorbeeld 2, in de provincie Luik, heeft 1 stal moederdieren, 2
stallen vleeskuikens en 2 stallen leghennen (verrijkte kooi). Hij wenst wel een verdere opsplitsing van
de stallen in verschillende beslagen.
In toepassing van punt 6.4.1., ontvangt hij volgende 5 nummers:
Beslagnummers:

Stempelcodes:

BE 6 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 1

=

BE 6 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 2

=

BE 6 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 3

=

BE 6 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 4

=

3

BE

6501–4

1 stal legkippen = 1 beslag

BE 6 2 3 4 5 6 7 8 – 0 3 0 5

=

3

BE

6501–5

1 stal legkippen = 1 beslag

BE

6104–1

1 stal moederdieren = 1 beslag
1 stal vleeskuikens = 1 beslag
1 stal vleeskuikens = 1 beslag

De broedeieren kunnen enkel uit beslag (-0301) komen met stempel “BE 6104”.
Het 5e cijfer moet niet vermeld worden, maar het wordt wel sterk aanbevolen, teneinde de tracering te
verhogen tot op beslag(stal)niveau (zie punt 6.5.3.2).
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