Regelwijzer varkens
Over registratie, aan- en afvoer en oormerken





je moet je als houder van varkens registreren
je moet de varkens die je houdt registreren (en oormerk aanvragen) en
je moet het verplaatsen van varkens registreren (aan- of afmelden)
geregistreerde hobbyvarkens worden niet gedood bij een uitbraak van mond-en-klauwzeer
en varkenspest

1. Aanschaf
Weet waar je aan begint. Varkens houden doe je niet zomaar. Houdt nooit één dier alleen.
Zoek een betrouwbaar adres om een dier aan te schaffen. Er zijn veel oudere varkens die
vaak kosteloos worden aangeboden. Informatie is te vinden bij:
- www.levendehave.nl
- www.hobbyvarken.nl en www.varkensboek.nl
- www.bontebentheimer.nl
- www.kunekuneverenigingnederland.nl
2. Overschrijven van eigenaar
De eigenaar of fokker waar je een varken aanschaft moet een UBN (uniek bedrijfsnummer)
hebben (zie punt 3). De eigenaar moet het dier hebben geregistreerd in een databank (POV
of Varkenspost). De eigenaar moet het dier afmelden bij POV of Varkenspost en jij moet het
dier daarna zelf aanmelden (zie punt 5). Daarvoor moet je geregistreerd zijn als houder. Zie
punt 3.
3. Registratie houder verplicht
Om een varken te houden heb je een UBN (uniek bedrijfsnummer) nodig. Aanvragen bij
www.mijn.rvo.nl of bellen 088-0424242.
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Je kunt inloggen met je DigiD. Je krijgt dan een eigen account. mijn.rvo.nl/dossier

Invullen en aangeven hoeveel dieren je hebt. Tot en met 4 dieren is hobby (recreatief) en
gelden er minder regels. Van RVO krijg je:
- een relatienummer
- een UBN (uniek bedrijfsnummer)
- bedrijfsstatus
tot en met 4 volwassen varkens krijg je de status RE (recreatief)
meer dan 4 varkens is de keus (meestal) de status B-bedrijf.
De bedrijfsstatus mag je 1 x per jaar wijzigen (zie punt 6)
De registratie bij RVO kost €19,00.
Als je iets wilt wijzigen voor varkens klik dan op de boerderij links in het rijtje.
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Houd je geen dieren meer? Sluit dan je UBN af. Als je weer dieren gaat houden kun je het
activeren.
4. Identificatie/Oormerk
Varkens moeten officieel een oormerk in. Dat heeft het dier in het oor, of je krijgt het van de
eigenaar. Als je biggen krijgt moet je zelf een oormerk aanvragen. In het oormerk staat het
UBN. Er kan ook een volgnummer op staan. Je kunt bij diverse bedrijven oormerken
bestellen, bijvoorbeeld:
- http://www.hut.nl/nl/gebruiksmerken/
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- https://www.schippers.nl/varkens/dierherkenning-8746/?p=2
- http://www.daltonbv.nl/nl/daltonbv.nl/dalton_nl/products/pages_pr/index_p.htm
Het oormerk heb je nodig om het varken te registreren. Registratie is belangrijk zie punt 6.

Houders die geen oormerk in willen doen kunnen een paspoort aanvragen via
info@hobbydierhouder.nl . Officieel moet het oormerk in het oor. Alternatief is een chip,
registratie bij de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren www.ndg.nl . De kosten voor
registratie zijn eenmalig €5,90. Naast de registratiekosten betaalt u de chip en het laten
inbrengen van de chip door de dierenarts. Deze kosten variëren per dierenarts. Met
aanvullend een paspoort van de NBvH kunt u het oormerk in de kast leggen en bewaren bij
het paspoort. Kosten paspoort €17 euro (voor leden NBvH €12).
5. Varken (verplaatsingen) registreren
Als je een varken aanvoert moet je het aanmelden (registreren). Dat kun je doen bij databank
POV of Varkenspost ( je moet tussen deze twee databanken kiezen). Dus naast een UBN
moet je ook registreren bij POV of Varkenspost (eigen keuze). Je registreert met de nummers
van het oormerk.

Je moet melden binnen 2 dagen:
- bij aanvoer en import
- bij afvoer en export
- bij dood
6. Bedrijfsstatus
A
B
C
D
E
F

RE
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Zeugenbedrijf met hoogste hygiënestatus
Zeugenbedrijf met standaard hygiënestatus
Bedrijf met fokbiggen en hoogste
hygiënestatus
Bedrijf met vleesvarkens en standaard
hygiënestatus
Speenbiggenbedrijf en hoogste
hygiënestatus
Speenbiggenbedrijf en standaard
hygiënestatus

Fokbedrijf
Vermeerderingsbedrijf
Opfokbedrijf

Locatie met maximaal 4 (volwassen)
varkens

Hobbybedrijf

Vleesvarkensbedrijf
Speenbiggenbedrijf
Speenbiggenbedrijf

Een RE-bedrijf:
• Aanvoer varkens van B-, D- en RE-bedrijven
• Afvoer varkens naar RE-bedrijven
• Afvoer naar de slacht
Fokdieren verplaatsen alleen mogelijk tussen RE-bedrijven
• In alle andere gevallen ontheffing aanvragen bij RVO.nl
Schriftelijk verzoek ontheffing
• NAW gegevens en UBN’s van de betrokken bedrijven
• Reden van de aanvraag
• Geplande transportdatum
7. Vervoer
Vervoer van varken moet je aanmelden bij de databank POV of Varkenspost (zie 5). Vervoer kan
alleen naar en van een adres met een UBN nummer(fokbedrijf, hobbyhouder, slachthuis). Dat
betekent dat vervoer naar een dierenarts verboden is. De dierenarts moet aan huis komen. Als je het
vervoer vooraf digitaal gemeld hebt bij POV/Varkenspost dan heb je geen vervoersdocument nodig.
Als het vervoer niet vooraf is gemeld dan moet je een vervoersdocument hebben. Daar moet
opstaan: waar vandaan en waar naar toe en wat de ubn-nummers zijn en een handtekening. Hoeft
niet op een officieel papier.
De vervoerder hoeft bij vervoer (max. 60 km.) van minder dan 5 varkens niet aan verdere eisen te
voldoen.
8. Mond- en klauwzeer (MKZ)/Klassieke Varkenspest (KVP)/Afrikaanse varkenspest
Bij besmettelijke dierziekten kunnen uit voorzorg dieren gedood worden rond een besmet bedrijf. Dit
geldt niet voor geregistreerde hobbydieren (max. 4 volwassen dieren).

Deze regelwijzer is opgesteld door de Nederlandse Belangenvereniging van
Hobbydierhouders, maart 2017. Als er vragen zijn mail naar info@hobbydierhouder.nl
www.hobbydierhouder.nl
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