
 

 

Register van de dierlijke productie 2016 - pluimvee 
                                                                                                                                         

  

VLM Regio West: 

 Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent – tel 90 248 56 36 
 Velodroomstraat 28, 8200 Brugge – tel. 050 45 91 21 

VLM Regio Oost: 

 Vlaams Administratief Centrum, Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven – tel. 016 66 52 75 
 Cardijnlaan 1, 2200 Herentals – tel. 014 25 83 43 
 Hendrik van Veldekegebouw; Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt – tel. 011 29 87 04 

Bezoekuren: op afspraak. 

 Wie moet een dierregister invullen? 

Alle aangifteplichtige landbouwers die op hun landbouwbedrijf dieren houden, moeten voor alle diersoorten, behalve voor runderen, een register op jaarbasis bijhouden per exploitatie en per 
gehouden diersoort.  

Waarvoor dient dit register? 

Op dit register noteert u de maandelijkse pluimveebezetting in uw landbouwbedrijf en berekent u de jaarlijkse gemiddelde pluimveebezetting.  

Hoe houdt u het register bij? 

Het register moet tijdens het productiejaar per exploitatie worden bijgehouden op de exploitatie waar de dieren zich bevinden. Het moet bewaard worden tot vijf jaar na het productiejaar in 
kwestie. Op verzoek van de Mestbank moet u het dierregister altijd kunnen voorleggen. U kunt uw register ook digitaal bijhouden. Op www.vlm.be vindt u een voorbeeld van een register dat u 
kunt downloaden. U noteert in dat digitale register alle aan- en afvoer van de dieren per diersoort. De gemiddelde veebezetting wordt vervolgens automatisch berekend. 

Wanneer vult u het register in? 

Vul de gemiddelde maandelijkse bezetting van de dieren van de voorbije maand in, ten laatste 1 dag na het verstrijken van elke maand. Bepaal het gemiddelde aantal dieren op maandbasis 
door de aantallen op dagbasis op te tellen en te delen door het aantal dagen van de maand, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Op 31 december moet u de maandelijkse cijfers per 
diersoort optellen en die som delen door 12. Rond dat getal af op het dichtstbijzijnde gehele getal. Dat is de gemiddelde veebezetting van het voorbije jaar. U moet dat getal overnemen op 
het aangifteformulier van het productiejaar 2016. 

 Gegevens van de landbouwer 

 
 landbouwernummer       .       .       -      

  
 exploitantnummer       .       .       -      

  
 exploitatienummer     .       .       -      

  
 beslagnummer       

 naam exploitant        

adres exploitatie       

http://www.vlm.be/
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Pluimvee 

 

 jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 
gemiddelde bezetting 
Neem de getallen over op uw 
aangifte productiejaar 2016. 

legrassen  

legkippen                                                                               

(groot)ouderdieren                                                                               

opfokpoeljen van legkippen                                                                               

vleesrassen  

slachtkuikens                                                                                

slachtkuiken ouderdieren                                                                               

opfokpoeljen van 
slachtkuiken ouderdieren 

                                                                              

struisvogels  

struisvogels fokdieren                                                                               

struisvogels slachtdieren                                                                               

jonge struisvogels van 0 tot 
3 maanden 

                                                                              

kalkoenen  

kalkoenen slachtdieren                                                                               

kalkoenen ouderdieren                                                                               

andere  

ander pluimvee                                                                               

 


