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1. ALGEMENE ORGANISATIE, ERKENNINGEN EN 
VERDUIDELIJKINGEN. 

 

Met als uiteindelijk doel de verbetering van de varkensproductie in Vlaanderen erkent de Vlaamse 

overheid de vereniging Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw. 

VPF voert volgende taken uit: 

 

 het instellen en bijhouden van stamboeken voor raszuivere fokvarkens. 

de Vlaamse Pietrain Fokkerij voert een goedgekeurd fokprogramma voor de volgende rassen: 

1. Belgisch Landras stressnegatief 
2. Duits Landras 
3. Duroc 
4. Engels Landras 
5. Fins Landras 
6. Frans Landras 
7. Large-White 
8. Nederlands Landras 
9. Oostenrijks Landras 
10. Piétrain 

 het bijhouden en instellen van fokregisters voor hybride fokvarkens 

Vlaamse Pietrain Fokkerij voert momenteel volgende goedgekeurde hybride 
fokprogramma’s uit: 
1. VPF H201 (kruising Duits Landras * Belgisch Landras stressnegatief)  

 het uitvoeren van prestatieonderzoek op raszuivere en hybride fokvarkens 
 het beheer van de selectiemesterijen van Rumbeke en Neeroeteren 
 het afleveren van zoötechnische certificaten voor raszuivere en hybride fokvarkens en voor 

hun sperma, eicellen en embryo's 

Een raszuiver fokvarken is ieder varken waarvan de ouders en de grootouders zijn ingeschreven of 
geregistreerd in een stamboek voor hetzelfde ras en dat zelf in dat stamboek is ingeschreven, dan 
wel geregistreerd en geschikt is om erin te worden ingeschreven. 
Het raszuiver fokvarken is normaliter in de hoofdsectie van het stamboek ingeschreven (zie punt 3).  
 
Een gekruist fokvarken is ieder varken dat aan de volgende voorwaarden voldoet:  
Het is afkomstig van een doelbewuste kruising:  
- tussen raszuivere fokvarkens van verschillende rassen 
- tussen dieren die zelf afkomstig zijn van een kruising tussen verschillende rassen 
- tussen raszuivere dieren en dieren die tot de ene of de andere van bovengenoemde groepen 
behoren 
Het gekruist fokvarken is in de aanvullende sectie van het stamboek ingeschreven of in het 

fokregister. 

Het hybride fokvarken dient in een register ingeschreven te worden. 

In de database worden de rassen of hybriden afgekort met een letter volgens onderstaande tabel. 
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Ras Rasletter 

Belgisch Landras stressnegatief 

Belgisch Landras heterozygoot stressnegatief 

X 

Y 

Belgisch Landvarken B 

Berkshire G 

Deens Landras E 

Duits Landras D 

Duroc U 

Engels Landras C 

Fins Landras I 

Frans Landras R 

Gekruiste rassen F 

Hybride varkens van andere fokkerijgroepering H 

Hampshire A 

Iers Landras T 

KuneKune J 

Large-White L 

Nederlands Landras N 

Noors Landras O 

Oostenrijks Landras K 

Piétrain P 

Tamworth M 

Zwitsers Landras Z 

HYBRIDE REGISTER 

VPF H201 DX 

VPF H301 KF (F=IC) 

VPF H1 U 

VPF heeft niet voor elk ras een fokprogramma (zie hierboven). 

 

Voorbeelden; 

Bij een kruising van een Fins landras beer met een Large White zeug worden de nakomelingen 

weergegeven met rascode IL. 
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Indien IL zeug gekruist wordt met een Engels Landrasbeer worden de nakomelingen weergegeven als 

CF. De F staat voor een gekruiste zeug (IL). 

De eerste letter is steeds het ras van de vader of beer.  

Indien er een goedgekeurd fokprogramma is voor bepaalde kruisingen worden deze geregistreerd in 

een fokregister. 

2. IDENTIFICATIE, REGISTRATIE EN ADMINISTRATIE.  

 
Het identificatie- en registratiesysteem bevat naast de dieren identificatie de informatie betreffende 

registratie van dekkingen, opruimingen, worpen en ook de administratie betreffende verkocht 

fokmateriaal. 

 

2.1. Identificatie en registratie van de dieren. 
 

De biggen worden individueel gemerkt met een tatouagenummer. Het tatouagenummer wordt in de 
database ingebracht als oornummer. Het tatoeëren van de biggen gebeurt door de fokker zelf, of 
door een VPF aangestelde merker, overeenkomstig de voorschriften van VPF. Het tatoeëren zal 
steeds gebeuren vóór het spenen van de biggen. Er wordt steeds genummerd in beide oren, langs de 
buitenzijde. 

Het tatouagenummer, oornummer, sanitelnummer, stamboeknummer en VPF nummer. 
 

Tatouagenummer: 

De dieren worden getatoeëerd of gemerkt. Deze woorden hebben in deze context dezelfde 

betekenis en worden door elkaar gebruikt.  

Het tatouagenummer is een verkorte versie van het oornummer van het dier.  

Een voorbeeld van een tatouagenummer is: 

 

 

Het tatouagenummer bestaat uit 5 posities, waarvan de eerste positie een gedeelde positie is (2 

kleine cijfers op 1 plaats). De indeling van de posities is als volgt: 

 1ste positie: laatste cijfer van het geboorte jaartal en cijfer per provincie (vb. 1 is van 
het geboorte jaar 2021 en 3 is gefokt in de provincie West-Vlaanderen) 

 2de positie: letter die bij de fokker hoort (v.b. P) 

 posities 3 - 4 - 5: volgnummer dier (v.b. 001) 
 

Oornummer: 

Dit tatouagenummer (13P001) wordt als volgend oornummer geregistreerd in de database: namelijk: 

213P001. 

Betekenis: 

21 : jaartal van geboorte (=2021) 

3 : nr. provincie (Antwerpen = 1, Vlaams-Brabant = 2; West-Vlaanderen = 3, Oost-Vlaanderen = 

4 en Limburg = 7) 

P : exclusieve letter voor een fokker in een provincie 

001 : volgnummer dier 

 

Sanitelnummer: 

1
3

 

 

P 0 0 1 
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Elk nieuw geboren varken dient wettelijk ook geïdentificeerd te worden met een beslagoormerk ten 

laatste op het moment van het spenen. 

Dit nummer bestaat uit een beslagcode (combinatie van 4 getallen en/of letters) + volgnummer van 6 

cijfers. 

Een voorbeeld van een Sanitelnummer: 2LE4045997 

 

 

Stamboeknummer of fokregisternummer 

Een voorbeeld van een stamboeknummer is: 213P001.  

Dit nummer is in principe gelijk aan het oornummer. Zo kan men de dieren die ingezet worden in de 

fokkerij onderscheiden van de dieren die niet in de fokkerij komen. 

Dit nummer wordt toegekend aan de zeugen bij de eerste dekking. Als de getatoeëerde beren 

ingezet worden in de fokkerij, of verkocht worden krijgen zij naast een oornummer ook een 

stamboeknummer dat ook gelijk is aan het oornummer. 

Op documenten wordt steeds het volledige oornummer en/of stamboeknummer vermeld. 

Voor hybriden is het fokregisternummer gelijk aan het oornummer  en stamboeknummer in de 

database. 

 

VPF-nummer: 

Bij de BPT-meting krijgt het dier een VPF-nummer. Dit is een oplopend geel plastic volgnummer met 

het logo van VPF.  

 

Welke dieren welk nummer? 

Alle getatoeëerde dieren (hoofdsectie + aanvullende sectie + fokregister) die geregistreerd worden in 

de Aisa databank worden met een oornummer en een sanitelnummer geregistreerd. 

Indien de dieren in de fokkerij worden ingezet ( dieren gaan in de sectie indeling van A1 naar A2 of 

A3 en fokdieren in het fokregister ) krijgen ze een stamboeknummer (voor hybriden is dit het 

fokregisternummer) dat gelijk is aan het oornummer. Mannelijke dieren bestemd voor de fokkerij 

dienen een BPT toets te ondergaan. Op dat moment krijgen ze een VPF-nummer. Voor de zeugen kan 

dit ook maar is niet verplicht. 

 

2.2. Registratie van dekkingen. 
 

Dekkingen: dit kan een natuurlijke dekking zijn of een kunstmatige inseminatie. 

Dekkingen worden geregistreerd door de fokker in de Aisa database. 

Hierbij worden de witte vakjes (zie print screen hieronder) ingevuld zijnde de dekdatum, oornummer 

van de zeug en stamboeknummer van de beer. 

Bij een zeug die voor de eerste maal gedekt wordt vult de fokker tevens de naam van de zeug in. De 

beginletter wordt automatisch ingevuld. Op dat moment krijgt de zeug een stamboeknummer (voor 

hybriden is dit het fokregisternummer) dat gelijk is aan het oornummer. Het veld geregistreerd wordt 

dan automatisch ingevuld met het woord “ geregistreerd”. 

 

Database: 



Technisch reglement VPF VZW:  17/05/2022  7 

 

De fokker kan dekkingen registreren, enkel van zeugen, waarvan hij eigenaar is en die op zijn naam 

staan in de database.  

De fokker dient de dekkingen te registreren voor de 15de van de maand volgend op de maand van de 

dekking. Na de dek registratie kan de fokker een blanco geboorteverklaring afdrukken. 

Bij het niet tijdig inbrengen van dekkingen kan de fokker dit niet meer zelf registreren en dient hij 

deze dekkingen schriftelijk of per email te bezorgen aan het VPF-secretariaat.  

Indien de fokker vaststelt dat hij iets foutief heeft ingevoerd, dient hij dit schriftelijk of per email te 

melden aan het VPF-secretariaat dat dan een rechtzetting doet. 

Voor dekkingen die te laat overgemaakt worden aan VPF kan VPF een verhoogd tarief aanrekenen 

conform de bepalingen vastgelegd in het intern reglement.  

Indien fokkers niet online kunnen werken dienen zij per mail of schriftelijk de volgende gegevens 

door te geven: dekdatum, oornummer van de zeug, stamboeknummer van de beer. Deze registratie 

gebeurt dan door het VPF-secretariaat. 

 
2.3. Registratie van opruimingen. 
 

Dieren die enkel een oornummer en geen stamboeknummer hebben kunnen niet opgeruimd worden 

in de database. Deze dieren zijn immers nooit in de fokkerij terechtgekomen.  

De dieren die een stamboeknummer of fokregisternummer hebben kunnen dus wel opgeruimd 

worden. 

De fokker en KI-centra kunnen opruimingen in de online database registreren. Hij kan dit enkel van 

zeugen en beren, waarvan hij eigenaar is en die effectief op zijn naam staan.  

Hierbij worden de witte vakjes (zie print screen hieronder) ingevuld zijnde het stamboeknummer, de 

opruimdatum en de opruimreden (kiezen uit de scrollijst). 

 

 
De registratie van de opruiming dient uiterlijk 30 dagen na de opruiming geregistreerd te zijn. Bij het 

niet tijdig inbrengen van opruimingen kan de fokker of het ki-centrum dit niet meer zelf registreren 

en dient hij deze opruimingen schriftelijk of per email te bezorgen aan het VPF-secretariaat.  

Indien de fokker of ki-centrum vaststelt dat hij iets foutief heeft geregistreerd, dient hij dit schriftelijk 

of per e-mail te melden aan het VPF-secretariaat dat dan een rechtzetting doet. 

Indien fokkers of KI-centra niet online kunnen werken dienen zij per mail of schriftelijk de volgende 

gegevens door te geven: stamboeknummer van de zeug of stamboeknummer van de beer, 

opruimdatum en reden van opruiming. 
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2.4. Registratie van worpgegevens – Geboorteverklaring. 
 

De fokker voert zelf de administratieve gegevens betreffende de worpen in de database in via een 

geboorteverklaring. De volgende administratieve zaken dienen ingevoerd te worden: 

- oornummer van de zeug 

- geboortedatum ( bij het inbrengen van de geboortedatum komt de dekkende beer tevoorschijn) 

- speendatum en merkdatum 

- de volgende biggenaantallen: dood geboren, levend geboren, gespeend en gemerkt 

- bijzondere opmerkingen i.v.m. de worp; vooral betreffende het aantal biggen met erfelijke 

gebreken en de aard van deze gebreken 

 * breuken 

 * doptepels 

 * binnenbeer 

 * tweeslachtigheid  

 * te weinig tepels 

 * zwemmers 

 * misvormde biggen 

 * dikoor 

 * navelbreuk 

 * oorbijters 

 * andere gebreken 

 

 

Indien er getatoeëerd wordt noteert men tevens per getatoeëerd dier:  

- het tatoeëernummer (is het oornummer in de database,) 

- sanitelnummer per dier 

- het geslacht 

- het aantal tepels 

 

Indien oornummers elkaar opvolgen dient enkel het eerste oornummer ingevuld te worden.  

Bij eerste oornummer dienen de 3 eerste cijfers niet ingevuld te worden. Dit gebeurt automatisch 

door Aisa op basis van geboortedatum en provincie van de fokker. 

VB 213P001: P001 dient ingevuld te worden bij eerste oornummer. Bij save wordt dit nummer 

automatisch naar 213P001 omgezet. 

Bij opvolging van sanitelnummers dient enkel het eerste sanitelnummer ingebracht te worden. De 

beslagcode wordt hier automatisch voorgezet. 

Via bewerk worp kunnen individuele gegevens per dier aangepast worden. 

Bij veld tepels wordt via 1 cijfer het aantal tepels ingebracht.  

VB. 4 staat voor 14 tepels. 

VB. 4356 : Eerste beerbig heeft 14 tepels, tweede beerbig heeft 13 tepels, derde beerbig heeft 15 

tepels, vierde beerbig heeft 16 tepels. 

Zo worden de getatoeëerde biggen via een oornummer geregistreerd in het geboorteboek.  
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De fokker kan worpgegevens registreren enkel van zeugen, waarvan hij eigenaar is en die op zijn 

naam staan. Hij dient de worpgegevens te registreren vóór de dieren een ouderdom hebben van 8 

weken. Bij het niet tijdig inbrengen van worpen dient hij de worpgegevens schriftelijk of per email op 

te sturen naar het VPF-secretariaat. 

Indien de fokker op de dag van de ingaven vaststelt dat hij iets foutief heeft ingevoerd, kan hij 

dezelfde dag nog online wijzigingen doorvoeren. Stelt hij dit later vast, dient hij dit schriftelijk of per 

email te melden aan het VPF-secretariaat dat dan een rechtzetting doet. 

 
Voor geboorteverklaringen die te laat (na 8 weken na de geboorte) overgemaakt worden aan VPF kan 
VPF een verhoogd tarief aanrekenen conform de bepalingen vastgelegd in het reglement van 
inwendige orde.  
 
Indien fokkers niet online kunnen werken dienen zij per mail of schriftelijk de hier boven 

aangehaalde gegevens door te geven. 

2.5. Registratie fokzeugen en fokberen. 
 
-Als de getatoeëerde zeugen voor de 1st maal gedekt worden krijgen zij naast een oornummer ook 
een stamboeknummer dat gelijk is aan het oornummer (voor hybriden is dit het fokregisternummer). 
Daarnaast wordt er een naam toegekend. 
-Als de getatoeëerde beren ingezet worden in de fokkerij, of verkocht worden krijgen zij naast een 
oornummer ook een stamboeknummer (voor hybriden is dit het fokregisternummer) dat gelijk is aan 
het oornummer. Daarnaast wordt er een naam toegekend. 
In de database wordt voor deze dieren (beren en zeugen) het veld geregistreerd ingevuld met het 
woord “geregistreerd”. 
De beginletter van de naam zal voor ieder ras of kruising gedurende een gans jaar hetzelfde zijn. Het 
volgende jaar wordt de volgende letter van het alfabet gebruikt. De referentie is het geboortejaar. 
Indien de stamboekfokker bedrijfsnummers gebruikt voor de identificatie van de zeugen, wat VPF 
vzw aanmoedigt, is het wenselijk deze cijfercombinatie op te nemen in de naam. 
vb.  X-zeug geboren in 2020: U-125 

 P-zeug geboren in 2020: B-66 
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Alleen de volgende beginletters worden gebruikt: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z 

Beginletter voor de verschillende rassen en jaren. 

Jaartal(Geboortejaar) Alle landrassen, Duroc 

Berkshire, Kunekune, 

kruisingen 

(hybridenfokvarkens) 

Large White Piétrain 

2020 U I B 

2021 V J D 

2022 W K E 

2023 Z L F 

2024 A M G 

2025 B N H 

    

 
Bij opname van fokdieren uit een ander stamboek of ander fokregister worden de 
identificatienummers en namen letterlijk overgenomen in de Aisa databank. 

 

2.6. Fokkerijbenamingen. 

 
Wanneer een varken met een stamboeknummer (voor hybriden is dit het fokregisternummer)  wordt 

opgenomen, kan zijn naam een achtervoegsel of soort familienaam krijgen. Dit achtervoegsel heeft 

betrekking op het fokbedrijf waar dit varken is geboren, vandaar de term “fokkerijbenaming”. 

Iedere stamboekfokkerij kan zich vereenzelvigen met een dergelijke bedrijfs- of fokkerijbenaming. 

Deze fokkerijbenaming wordt in de databank geregistreerd onder het bedrijf bij het veld “benaming”. 

Indien een nieuwe fokker een fokkerijbenaming wenst te gebruiken dient hij dit schriftelijk door te 

geven aan het secretariaat. Een fokkerijbenaming die al in gebruik is kan niet opnieuw gebruikt 

worden. 

 

2.7. Administratie verkoop fokmateriaal. 
 

Alle fokkers kunnen fokmateriaal verkopen. 

Voor het ras P dient men te voldoen aan de VPF-fokkersovereenkomst. 

Fokkers dienen elke verkoop van fokmateriaal, met inbegrip van de inzet van eigen gefokt 

fokmateriaal (uitzondering inzet eigen gefokte zeugen en verkoop naar het slachthuis) door te geven 

aan VPF via de door VPF ter beschikking gestelde verkoopdocumenten. Men vermeldt hierop de 

oornummers, respectievelijke VPF-nummers en bij verkoop ook de verkoopprijs exclusief BTW. 

Dit verkoopdocument dient onmiddellijk na de levering van het fokmateriaal overgemaakt te worden 

aan het VPF-secretariaat. 

Bij verkoop van beren aan erkende wincentra, fokkers en andere fokkerijgroeperingen wordt dan een 

zoötechnisch certificaat met vermelding van het VPF-nummer afgeleverd.  

Ook de verkoop van fokmateriaal buiten Vlaanderen dient verplicht doorgegeven te worden aan VPF 

zodat ook hiervoor het zoötechnisch certificaat kan opgemaakt worden voor de koper indien hij dit 

wenst. 
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Documenten die aan VPF moeten bezorgd worden kunnen per post, e-mail, persoonlijke afgifte of 

telefonisch overgemaakt worden. 

Opgelet: Voor het ras Piétrain dienen ook de niet getatoeëerde dieren doorgegeven te worden met 

het sanitelnummer indien ze verkocht worden (uitzondering verkoop naar slachthuis).  
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Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw 

VPF VZW 

Aardenburgkalseide 254 bus 5 

9990 Maldegem 

 09/362.12.85 

BTW: BE 0479.920.168 

RPR Gent, Afdeling Gent 

info@vpfo.be 

www.vpfo.be 

www.vlaamsepietrainfokkerij.be 

IBAN: BE41 7370 1067 6410 

BIC: KREDBEBB 

MELDING:VERKOOP + INZET EIGEN GEFOKTE VPF BEREN: 
 
VERKOPER:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
KOPER:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRES KOPER:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ KI-centrum □ Stamboekbedrijf □ Export 

□Facturatie via VPF 
□ Opname in eigen KI van zelf gefokte beer. 

□Facturatie via VPF 
□Facturatie niet via VPF 

□ Niet-stamboekbedrijf    
□Facturatie via VPF 
□Facturatie niet via VPF 

DATUM VERKOOP(= Leveringsdatum)…………………………………………………………………………………… 
 

OORNUMMER VPF NUMMER VERKOOPPRIJS (excl. Btw) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

    
Handtekening verkoper:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum:………………………………………….. 
 
Dit formulier dient onmiddellijk na levering aan secretariaat VPF bezorgd te worden. 
VPF vzw- Aardenburgkalseide 254 bus 5 of naar VPF vzw , Carolusberg 2, 2560 Bevel 
Of per email naar marc@vpfo.be  (Marc Lauwerysen) 

mailto:info@vpfo.be
http://www.vpfo.be/
http://www.vlaamsepietrainfokkerij.be/
mailto:marc@vpfo.be
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3. INDELINGEN. 

3.1 Indeling van het stamboek. 
 

Het stamboek bestaat uit 1 hoofdsectie met 2 klassen en een aanvullende sectie. 

3.1.1. De hoofdsectie. 
 

De hoofdsectie wordt onderverdeeld in 2 klassen: de klasse A en de klasse E. De klasse (A) wordt op 

haar beurt nog verder onderverdeeld in de volgende 3 subklassen:  

-Het geboorteboek voor getatoeëerde biggen die in aanmerking komen voor fokkerij en vrij zijn van 
erfelijke gebreken (A1). Deze dieren hebben in de database een oornummer, maar nog geen naam 
en stamboeknummer. Het veld geregistreerd is niet ingevuld. 
-De stamboekberen geschikt bevonden voor fokkerij (A2).  
-De stamboekzeugen geschikt bevonden voor fokkerij (A3).  
Deze dieren ( A2 en A3) hebben in de database een oornummer, een stamboeknummer, een naam 

en het veld geregistreerd is ingevuld met het woord “geregistreerd”. 

 

Om ingeschreven te kunnen worden in de hoofdsectie moet de dieren tot één van de volgende 

categorieën behoren: 

a) fokvarkens waarvan het exterieur overeenstemt met de typebeschrijving van het ras waartoe zij 

behoren en die na de geboorte geïdentificeerd zijn zoals beschreven in punt 2.1. en waarvan 

minstens de ouders en de grootouders zijn ingeschreven in een stamboek van hetzelfde ras.  

b) fokvarkens van het ras, of nakomelingen uit het sperma hiervan, die ingeschreven zijn in de 

hoofdsectie van het stamboek van een andere stamboekvereniging die een fokprogramma uitvoert 

voor dat ras erkend in een EU-lidstaat volgens de Fokkerijverordening (EU) nr. 2016/1012, kunnen, 

op vraag van de fokker, worden ingeschreven in de overeenkomstige klasse van de hoofdsectie 

o.b.v. het zoötechnisch certificaat afgeleverd door de erkende stamboekvereniging waar het 

fokvarken is ingeschreven. 

 

De specifieke voorwaarden om ingeschreven te kunnen worden in de diverse klassen van de 

hoofdsectie zijn: 

Voorwaarden tot inschrijving in de klasse A1: het geboorteboek 

a) fokvarkens zonder erfelijke gebreken waarvan het exterieur overeenstemt met de typebeschrijving 

van het ras waartoe zij behoren en die na de geboorte geïdentificeerd zijn zoals beschreven in punt 

2.1. en waarvan minstens de ouders en de grootouders ingeschreven werden in een stamboek van 

hetzelfde ras. 

b) fokvarkens van een ras, of nakomelingen uit het sperma hiervan, die ingeschreven zijn in de 

hoofdsectie van het stamboek van een andere stamboekvereniging die een fokprogramma uitvoert 

voor het dat ras en erkend in een EU-lidstaat volgens de Fokkerijverordening (EU) nr. 2016/1012, 

kunnen, op vraag van de fokker, worden ingeschreven in de overeenkomstige klasse van de 

hoofdsectie o.b.v. het zoötechnisch certificaat afgeleverd door de erkende stamboekvereniging 

waar het fokvarken is ingeschreven indien het betreffende dier geen erfelijke gebreken vertoont.  

 

Voorwaarden tot inschrijving in de klassen A2 of A3 

Alleen varkens waarvan de ouders en de grootouders zijn ingeschreven in een hoofdsectie van een 
erkend stamboek van een ras, kunnen in de klasse A2 of A3 van de hoofdsectie van het stamboek 
worden ingeschreven.  
Zij moeten behoren tot het ras en beantwoorden aan de standaard van dit ras.  
Zeugen uit de klasse A1 gaan in principe automatisch over naar de klasse A3 nadat ze voor de eerste 
maal zijn gedekt met een stamboekbeer (A2) op voorwaarde dat deze dekking werd geregistreerd.  
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Beren worden opgenomen in de klasse A2 nadat dieren voor de eerste maal raszuiver worden 
ingezet of ingeval van een eerdere verkoop naar een varkenshouder of KI centrum, op het moment 
van de transactie. 
VPF kan, wanneer zij dit nodig acht, voorafgaandelijk aan de klasse-opname een exterieurkeuring 
laten uitvoeren teneinde na te gaan of het exterieur van de op te nemen dieren overeenstemt met 
het type beschrijving van het ras waartoe zij behoren. 
 
Fokvarkens van een ras, die ingeschreven zijn in de hoofdsectie van het stamboek van een andere 

stamboekvereniging die een fokprogramma uitvoert voor het dat ras en erkend in een EU-lidstaat 

volgens de Fokkerijverordening (EU) nr. 2016/1012, kunnen, op vraag van de fokker, worden 

ingeschreven in de overeenkomstige klasse A2 of A3 van de hoofdsectie o.b.v. het zoötechnisch 

certificaat afgeleverd door de erkende stamboekvereniging waar het fokvarken is ingeschreven 

indien het betreffende dier geen erfelijke gebreken vertoont.  

 
 
Inschrijving in klasse E: stamboekdieren, niet voor fokkerij geschikt. 

Dieren die weliswaar voldoen aan de voorwaarde van de hoofdsectie maar waarbij erfelijke 

afwijkingen, of andere zaken waardoor het dier niet langer geschikt is voor fokkerij, worden 

opgemerkt, komen in de klasse E terecht. 

Dieren die hiervoor in aanmerking komen worden beoordeeld door het secretariaat van VPF. 

 

3.1.2.De aanvullende sectie B.  
 

Alle dieren die niet voldoen aan de voorwaarden om in de hoofdsectie te worden ingeschreven maar 

wel een rastypisch uiterlijk (in het bijzonder wat betreft de huidskleur) hebben, kunnen worden 

ingeschreven in de aanvullende sectie op vraag van de fokker.  

Daarnaast worden ook de gekruiste fokdieren onder de aanvullende sectie geplaatst. 

3.1.3. Opwaardering van een dier uit de aanvullende sectie naar de 
hoofdsectie. 
 

Vrouwelijke fokdieren kunnen onder voorwaarden opwaarderen uit de aanvullende sectie naar de 

hoofdsectie. Deze fokdieren worden echter niet automatisch opgewaardeerd. Dit wordt pas in orde 

gebracht op expliciete vraag van de fokker en nadat het secretariaat van VPF gecontroleerd heeft of 

het dier aan de opwaarderingsvoorwaarden voldoet. 

De geldende opwaarderingsvoorwaarden zijn:  

 Enkel vrouwelijke dieren uit paringen gemaakt in de aanvullende sectie kunnen 
opgewaardeerd worden naar de hoofdsectie.  

 Bovendien kan dit enkel gebeuren als minimaal gedurende 2 generaties een vader uit de 
hoofdsectie werd ingezet op een vrouwelijk dier opgenomen in de aanvullende sectie (zie 
onderstaand schema).  
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In de databank Aisa wordt onder de dierfiche voor elk dier de sectie en klasse, waartoe het dier 

behoort, weergegeven. 

3.2 Registratie in het fokregister. 
 

Specifieke kruisingen waarvan een fokprogramma werd opgesteld en goedgekeurd werd kunnen 

geregistreerd worden in een fokregister volgens de bepalingen van het goedgekeurd fokprogramma. 

VB  van een kruising: Duits Landras * Belgisch Landras Stressnegatief wordt geregistreerd onder het  

fokregister VPF H201. 

 

4. ZOÖTECHNISCHE CERTIFICATEN. 
 
-Enkel van dieren ingeschreven onder de hoofdsectie van het stamboek kunnen zoötechnische 
certificaten opgemaakt worden. Dus van dieren in de aanvullende sectie worden nooit zoötechnische 
certificaten opgemaakt. Van deze dieren kan wel een afstammingsrapport afgedrukt worden. 
-Ook van dieren uit kruisingen , waarvan een fokprogramma werd opgesteld, en geregistreerd zijn in 
het fokregister kunnen zoötechnische certificaten opgemaakt worden en bijgevolg ingezet worden in 
een KI-centrum. 
VPF levert zoötechnische certificaten af op vraag van de koper. 
Bij de verkoop van een dier of een product van een raszuiver dier van de fokker naar een 
spermacentra of naar andere worden de zoötechnische certificaten aangevraagd door de verkoper 
van het dier. VPF bezorgt het zoötechnisch certificaat aan de koper. 
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5. ONDERZOEKEN VAN TOEPASSING VOOR ALLE RASSEN. 
 

5.1. De bedrijfsprestatietoets (BPT). 
 

De bedrijfsprestatietoets is een test die op het stamboekbedrijf zelf wordt uitgevoerd. De dieren 

moeten worden gewogen en gemeten voor ze de leeftijd van 230 dagen bereikt hebben. Een beer 

kan opgenomen worden in de subklasse A2 van de hoofdsectie of bij kruisingen in het fokregister 

indien hij de bedrijfsprestratietoets heeft ondergaan. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden bij 

overmacht (bv. niet kunnen meten door Corona maatregelen,  ). 

De bedrijfsprestatietoets bestaat ook voor zeugen, maar is hier niet verplicht. 

Deze toets wordt uitgevoerd door de VPF-operator. 

 

De volgende parameters worden bepaald: 

 gewicht (in kg) 

 dagelijkse groei vanaf de geboorte (in g/dag) 

 spekdikte ter hoogte van de lenden en de rug 

 carrédikte 

 vleespercentage: algoritmisch berekend uit spek- en carrédikte 

 

De laatste 3 parameters worden d.m.v. ultrasoon golven gemeten met behulp van het PIGLOG-

toestel.  

De fokker kan te allen tijde de BPT-gegevens van zijn bedrijf en de andere bedrijven raadplegen in de 

databank.  

Worden verder nog mee berekend na elke BPT-meting: 

het gemiddelde van het bedrijf van de laatste 2 jaar alsook de gemiddelde bedrijfsprestatietoets 

gegevens van de gebruikte vaderberen waarvan op die dag jonge fokberen gemeten werden. 

Om de metingen binnen één bedrijf met elkaar te kunnen vergelijken worden de resultaten van 

leeftijd, groei en spekdikte gecorrigeerd naar 110 kg (volgens een vooraf opgestelde 

referentiecurve). 

De weergave van de resultaten is als volgt. 

BPT 191 108 567 (779) 5.0 5.0 83.0 69.70 (23.06.2004) 

BPT AFWK. 80 -0.1 

BPT Bedrijfsprestatietoets 

191 Leeftijd vanaf geboorte tot dag van de meting in dagen 

108 Gewicht bij meting in kg 

567 Groei vanaf geboorte tot op de dag van de meting in gram per dag 

779 Mesterijgroei van 25 tot 110 kg in gram per dag 

5.0 Spekdikte in mm ter hoogte van de lenden 

5.0 Spekdikte in mm ter hoogte van de rug 

83.0 Carrédikte in mm 

69.70 Vleespercentage in procenten 

23.06.2004 Datum van de meting 

80 Afwijking mesterijgroei van 25 tot 110 kg in gram per dag t.o.v. 

bedrijfsgemiddelde. 

-0.1 Afwijking Vleespercentage in procenten t.o.v. bedrijfsgemiddelde. 
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Groei gecorrigeerd naar 110 kg (enkel voor de Piétrain- en BN-beren). 

Er wordt naast de levensgroei (van geboorte tot meetdatum) ook de mesterijgroei (van 25 tot 110 

kg) weergegeven tussen haakjes. Op deze manier kan de groei weergegeven in België ook vergeleken 

worden met deze gepubliceerd in andere Europese landen. 

Er wordt tevens een afwijking t.o.v. het bedrijfsgemiddelde (van de laatste 2 jaar) weergegeven voor 

deze groei en een afwijking t.o.v. het gemiddelde vleespercentage. 

 

Voor mannelijke dieren ouder dan 230 dagen. 

BPT-gegevens worden niet meer in de database gebracht. Deze dieren kunnen niet opgenomen 

worden in het stamboek en bijgevolg kunnen er ook geen zoötechnische certificaten van afgedrukt 

worden. Bij overmacht kunnen deze wel teruggerekend worden naar de 230 dagen. 

 

Bij de BPT meting worden de dieren (voor ras P en X) via een referentiecurve gecorrigeerd naar een 

gewicht van 110 kg. Dit is om binnen een zelfde fokbedrijf een vergelijking te kunnen maken (alsof 

alle dieren op hetzelfde gewicht gemeten werden). 

BPT wordt niet gecorrigeerd voor het voeder, stal, jaar/seizoen , fokker … en kan daarom niet als 

prestatieonderzoek worden beschouwd zoals bedoeld in de Fokkerijverordening 2016/1012.  Met de 

BPT data worden om diezelfde reden ook geen fokwaarden berekend. 

De BPT wordt door het stamboek wel bij het dier geregistreerd omdat hij extra informatie geeft over 

het dier voor de selectie op het fokbedrijf. 

 

Voor mannelijke dieren bij bpt-meting: ingave VPF-nummer en DNA-staalname. 

Elke beer en zeug die gemeten wordt moet een VPF-nummer inkrijgen waarbij er bij het inbrengen 

een weefselmonster genomen wordt met dezelfde identificatie als het VPF-nummer. Deze nummer 

moet bij meting door de operator van VPF ingebracht worden. De operator brengt dit VPF nummer 

achteraf in de database bij het juiste dier en bewaart het weefselmonster in de diepvries. 

Er kan bij de weging of op een later tijdstip nog een keuring toegekend worden onder het veld 

Ranking. 

 

Registratie in de database. 

De volgende velden dienen door de operator ingevuld te worden: Meetdatum, oornummer, VPF 

nummer, Gewicht, spekdikte lenden, spekdikte rug, spierdikte en % vlees. 

 

 

 
 

De rapporten van BPT kunnen per meetdatum afgedrukt worden. Ook collega fokkers en KI-centra 

kunnen deze rapporten raadplegen. 

 

Uitzonderingen: 

Overmacht: 



Technisch reglement VPF VZW:  17/05/2022  18 

Indien door overmacht de dieren niet kunnen gemeten worden kan er een “code” toegekend worden 

zodat de beren alsnog in de hoofdsectie kunnen opgenomen worden. Bv door corona maatregelen 

kunnen de dieren niet gemeten worden.  De code wordt manueel door de operator bij het veld 

opmerkingen ingevuld. 

Zie vb. hieronder. 

 
 

 

Import: 

Fokvarkens van een ras, die ingeschreven zijn in de hoofdsectie van het stamboek van een andere 

stamboekvereniging die een fokprogramma uitvoert voor het dat ras en erkend in een EU-lidstaat 

volgens de Fokkerijverordening (EU) nr. 2016/1012, kunnen, op vraag van de fokker, worden 

ingeschreven in de overeenkomstige klasse A2 of A3 van de hoofdsectie o.b.v. het zoötechnisch 

certificaat afgeleverd door de erkende stamboekvereniging waar het fokvarken is ingeschreven 

indien het betreffende dier geen erfelijke gebreken vertoont. Deze dieren zijn niet verplicht een BPT 

toets te ondergaan omdat ze meestal te oud zijn om nog een betrouwbare BPT meting te doen. 

 

5.2. Onderzoek naar stressnegativiteit.  

5.2.1. Door middel van DNA-analyse. 
 

Het stressonderzoek is onontbeerlijk in de verdere selectie naar volledig stressresistente zeugen- en 
berenlijnen. Door DNA-analyse van bloed of ander dierlijk weefsel kan het onderscheid gemaakt 
worden tussen de homozygoot stressresistente dieren, de heterozygoot stressresistente dieren en de 
stresspositieve dieren. 
 
Dit onderzoek gebeurt bij Progenus S.A., 2 Rue des Praules , 5030 Gembloux. 
De uitslagen worden als volgt overgemaakt aan VPF: 
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5.2.2. Door middel van genomics. 
 

Naast bovenstaand stressonderzoek dat een analyse is op één enkele mutatie kan dit ook gebeuren 
door een 50 K SNIP chip analyse. Het voordeel hierbij is dat naast het polymorfisme voor het 
stressgen ook nog zo’n 50.000 andere polymorfismen geanalyseerd worden. Daarnaast zitten in 
dezelfde analyse ook nog een 15-tal andere majorgenen (MC4R, FUT1, PRKAG3, CAST…) waarvoor 
men een genotype krijgt. Dit zijn polymorfismen in genen waarvan in de wetenschappelijke literatuur 
voordelen qua foktechnische-, resistentie- en vleeskwaliteits voordelen toegeschreven werden.  
 
Dit onderzoek gebeurt door Neogen in Schotland. KU-Leuven ontvangt de uitslagen en deze worden 
dan vervolgens aan VPF bezorgt via een Excel bestand. 
De uitslag wordt als volgt weergegeven : 
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IID fokker eigenaar Date Call.Rate.status HAL

201V918 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende C/T

201V916 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende C/T

201V915 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

201V914 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende C/T

201V912 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

201V911 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

201V904 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

201V902 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende C/T

191V521 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

191V352 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

191V350 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende C/T

191V349 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende C/T

191V337 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

181V936 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

181V828 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

181V826 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

181V825 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

171V362 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

171V064 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende T/T

161V797 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-04-02 Voldoende C/T

201V867 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-03-04 Voldoende C/C

201V861 VERMEIRENLUK VERMEIRENLUK 2021-03-04 Voldoende C/T  
 
 
T/T: is stress positief. 
C/C: is homozygoot stressnegatief 
C/T: is heterozygoot stressnegatief 
 

5.2.3. Registratie van stressonderzoek. 
 

Registratie van stressonderzoek in de databank: 

Homozygoot stressresistente dieren worden geregistreerd met de code F. 

Heterozygoot stressresistente dieren worden geregistreerd met de code N. 

Stresspositieve dieren worden geregistreerd met de code P. 

5.3.Vruchtbaarheidsindex (IFI). 
 
Sinds 1994 worden voor beren en zeugen vruchtbaarheidsindexen berekend op basis van de drie 
eerste worpen die worden geregistreerd op de stamboekbedrijven. Met behulp van de BLUP-
methode (toegepast op een diermodel) wordt voor elke betrokken beer en/of zeug de fokwaarde 
geschat voor het aantal geboren biggen, het aantal gespeende biggen en de tussenworptijd. Deze 
drie afzonderlijke fokwaardeschattingen worden per dier gecombineerd volgens hun economisch 
belang tot één cijfer: de vruchtbaarheidsindex. 
 

De weergave van de resultaten is als volgt: 

-0.59    0.16    -2.88    109.4    0.873    (IFI) 

-0.59 Aantal geboren biggen / worp t.o.v. het eigen rasgemiddelde 

0.16 Aantal gespeende biggen / worp t.o.v. het eigen rasgemiddelde 

-2.88 Tussenworptijd (in dagen) uitgedrukt t.o.v. het eigen rasgemiddelde 

109.4 Gecombineerde vruchtbaarheidsindex (100 = gemiddeld) 

0.873 Berekende nauwkeurigheid van de vruchtbaarheidsindex (max. 0.999) 
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Sedert 2017 worden deze berekeningen (voor alle rassen) tot nader order niet meer uitgevoerd 

wegens andere prioriteiten binnen de fokprogramma’s. 

6. CONTROLE OP DE IDENTITEIT VAN GETATOUEEERDE 
DIEREN. 

 

6.1. Ouderdomscontrole. 
Jaarlijks wordt bij elke fokker een controle georganiseerd op de juistheid van geboortedata van 

stamboekbiggen of hybridebiggen. 

De controle wordt uitgevoerd door de operator van de BPT en gebeurt als volgt. 

Wanneer de operator BPT metingen dient uit te voeren bij de fokker bekijkt de operator de 

dekkingen van deze fokker in de database. Hieruit kan hij opmaken (datum dekking + 115 dagen) of 

er geboortes zijn geweest de laatste 14 dagen. Hij drukt deze blanco geboorteverklaringen af. Hierop 

staat de vermoedelijke geboortedatum al ingevuld. Deze datum kan hij dan ter plaatste controleren 

of dit kan kloppen. Hij noteert zijn bevinding op deze blanco geboorteverklaring.  
Indien hier fouten vastgesteld worden zal het bestuursorgaan het intern reglement toepassen. 
 
Het personeel van VPF moet ten allen tijde naar behoren en in goede verstandhouding met de fokker 

haar controle opdrachten kunnen vervullen. Het niet toelaten of belemmeren van controles wordt 

als overtreding gelijkgesteld met een opzettelijke fout zoals bepaalt in het intern reglement en 

bestraft volgens de opgenomen bepalingen in het intern reglement. Dit reglement is terug te vinden 

op de website www.vlaamsepietrainfokkerij.be onder het menu statuten en reglementen. 

 
6.2. Afstammingscontrole. 
 
Aangezien de commercialisatie van de genetica gebeurt door de individuele leden fokkers, is het 
noodzakelijk dat de verzamelde data en afstammingen steekproefsgewijs gecontroleerd worden op 
hun juistheid. Zo worden jaarlijks minimaal 0,4 % van de dieren die het voorgaande jaar voor dat ras 
werden geregistreerd of geregistreerd in een fokregister, met een minimum van één dier per ras of 
minimum 1 dier per fokregister, gecontroleerd op de correctheid van de afstamming. Deze dieren 
worden ad random uitgekozen door de verantwoordelijke van het prestatieonderzoek.  
 
Deze ad random selectie van de te controleren dieren gebeurt als volgt: 
 
1) Maandelijks 
Lijst getatoeëerde worpen van 3 voorgaande maanden afdrukken. Hieruit wordt elk 200-ste (= elk 
veelvoud van 200) geboren dier waarvan vader/moeder nog in leven zijn geselecteerd, anders het 
eerstvolgende big van de volgende toom. 
2) Aangeboden dier voor meting 
Elk 50-ste dier (= elk veelvoud van 50) dat wordt aangeboden ter BPT-meting, waarvan 
vader/moeder nog in leven is. Anders het eerstvolgende dier waarbij dit het geval is.  
 
De stalen worden genomen door de persoon, verantwoordelijk voor de BPT metingen en 
fokkersbegeleiding. De afstammingscontrole gebeurt door het analyseren van 10 microsatellieten in 
het DNA van een bloed- of oorbiopsystaal van het varken en zijn respectievelijke ouder(s). De 10 
microsatellieten zijn vastgesteld door ISAG (International Society for Animal Genetics). Wanneer 1 
van de 10 microsatellieten niet klopt, gebeurt een bijkomende analyse van 5 microsatellieten die 
eveneens door ISAG zijn vastgesteld. 
Afstammingscontrole zou in de toekomst ook kunnen gebeuren door het genomics onderzoek. 
 

http://www.vlaamsepietrainfokkerij.be/


Technisch reglement VPF VZW:  17/05/2022  22 

De analysekosten worden van de fokker teruggevraagd bij een foutieve afstamming (zie lijst met 
tarieven). Indien met afstammingscontrole de juiste afstamming kan worden aangetoond en deze is 
verschillend van deze die geregistreerd staat in de databank, dan wordt de afstamming in de 
databank aangepast. Indien dit niet zo is, wordt dit dier en de eventuele nakomelingen van dit dier 
uit de hoofdsectie geschrapt en naar de aanvullende sectie overgebracht. 
 
Het DNA-profiel van dieren bemonsterd in vorige campagnes kan gebruikt worden voor de controle 
op afstamming van dieren bemonsterd in de actuele campagne. 
 
Het onderzoek gebeurt door de firma Certagen, Marie-Curie- Strasse 1, D-53359 Rheinbach, 
Duitsland. 
De uitslag wordt als volgt weergegeven: 

 
 
 
Indien hier fouten vastgesteld worden zal het bestuursorgaan het intern reglement toepassen. 
Het personeel van VPF moet ten allen tijde naar behoren en in goede verstandhouding met de fokker 

haar controle opdrachten kunnen vervullen. Het niet toelaten of belemmeren van controles wordt 

als overtreding gelijkgesteld met een opzettelijke fout zoals bepaalt in het intern reglement en 

bestraft volgens de opgenomen bepalingen in het intern reglement. Dit reglement is terug te vinden 

op de website www.vlaamsepietrainfokkerij.be onder het menu statuten en reglementen. 

 

http://www.vlaamsepietrainfokkerij.be/

