
Steunpunt Levend Ergoed vzw is door het Vlaamse Ministerie van Landbouw erkend voor het voeren 
van het stamboek voor volgende rassen: 
 
Schapen 
Ardense Voskop - Entre-Sambre-et-Meuse schaap - Houtlandschaap - Kempens schaap - Lakens schaap 

- Mergellandschaap - Vlaams Kuddeschaap - Vlaams schaap 
 

Ouessantschaap (Frankrijk) - Castlemilk Moorit (Schotland) 
 

Geiten 
Vlaamse geit - Kempense geit 
 

 
Wettelijke verplichting: 

Hoe schapen en geiten identificeren met oormerken? 
 

• De eerste identificatie 
Schapen en geiten moeten ten laatste op de leeftijd van zes maanden oormerken krijgen en in 
ieder geval voor ze het geboortebeslag verlaten, ook wanneer ze op dat moment jonger zijn dan 
zes maanden. 

 
Op het moment van de eerste identificatie, vult u dit aan in uw register. 

 
Tip: Als u een schaap of geit aankoopt, ga dan altijd na of het dier de nodige oormerken gekregen 
heeft op het verkopend beslag. 

 
• Sinds 13 juni 2022 is de nieuwe wetgeving van kracht waardoor schapen en geiten die vanaf die 

datum geboren worden geïdentifeerd met een gewoon en een elektronisch oormerk. 
 
Uitzondering: schapen en geiten die op je beslag geboren zijn en binnen het jaar rechtstreeks 
naar een slachthuis gaan met een enkelvoudig blauw beslagoormerk .  
 
Als u oormerken voor eerste identificatie (primo-oormerken) bestelt, ontvangt u altijd een gewoon 
en een elektronisch oormerk. Het elektronisch oormerk plaatst in het linkeroor van het dier, het 
gewone oormerk plaatst u in het rechteroor. 

 
• De oude zalmkleurige oormerken voor eerste identificatie “Couple 14” kunnen niet meer besteld 

worden. Oormerken voor hermerken van deze types blijven wel bestelbaar. 
 
• Heb je nog een voorraad Couple 14 oormerken voor eerste identificatie? Dan mag je deze nog 

gebruiken voor dieren die geboren worden tot uiterlijk 13 juni 2023. Houd hier dus rekening mee 
voor je volgende bestelling(en) oormerken voor eerste identificatie. 

 
• De kleur van de elektronische oormerken is zalmkleurig. Uw voorraad oude groene elektronische 

oormerken mag u ook na de start van de nieuwe wetgeving nog volledig opgebruiken. 
 
• Er zijn verschillende types oormerken op de markt die in bepaalde gevallen kunnen of moeten 

gebruikt worden. Al deze oormerken kun je bestellen bij DGZ. Een overzicht van alle beschikbare 
oormerken vindt u op de tarievenpagina van DGZ. 
https://www.dgz.be/kleine-herkauwers/i-r-sghk/identificatie?backToOverview=1 

https://www.dgz.be/kleine-herkauwers/i-r-sghk/identificatie?backToOverview=1

