De Stamboekcode uitgelegd
1) Sanitelnummer
Stamboekkwekers van schapen en geiten kunnen via hun stamboekvereniging bij
Dierengezondheidszorg Vlaanderen een vaste stamboekcode aanvragen. Deze stamboekcode
is een onderdeel van het Sanitel-identificatie systeem en wordt gekoppeld aan het
“beslagnummer” dat DGZ aan elke dierenhouder toewijst. Elke kleine herkauwer geboren na
9 juli 2005 moet geïdentificeerd zijn met twee identieke saniteloormerken. Op deze
oormerken bevindt zich een identificatienummer dat volgende vorm heeft: BE abbbb CCCC.
Hierin is “a” een controlegetal dat wordt gegenereerd afhankelijk van de 8 laatste cijfers en
dat bijgevolg een willekeurig getal kan zijn tussen 0 en 9. bbbb is de vaste stamboekcode (vb
7655) en CCCC stelt het volgnummer van het schaap of de geit voor. Kwekers met een vaste
stamboekcode zullen deze altijd terugvinden op hun saniteloormerken en de laatste vier cijfers
zullen mekaar steeds opvolgen, ook wanneer deze kwekers na een jaar bijkomende
saniteloormerken bestellen. Dit vergemakkelijkt de administratie van de dieren aanzienlijk.
De vaste stamboekcode van leden van Steunpunt Levend Erfgoed begint steeds met een 7.
Concreet zullen de sanitelnummers er dan bvb als volgt uitzien: BE 87655 0001; BE 67655
0002; BE 47655 0003; .....
BE 77655 0010 waarbij 7655 een uniek nummer is
voorbehouden aan een bepaalde kweker. Wanneer deze een jaar later nieuwe
saniteloormerken bestelt (en op het bestelformulier de stamboekcode vermeldt) dan zal de
reeks gewoon worden verdergezet: BE 57655 0011; BE 37655 0012, …..
2) Stamboeknummer
Aangezien het controlecijfer "a" van het saniteloormerk een willekeurig getal kan zijn, maakt
het elke logische classering van de sanitelnummers onmogelijk. De stamboekverenigingen
hebben daarom afgesproken om als stamboeknummer voor hun dieren alleen de 8 laatste
cijfers van het saniteloormerk te gebruiken: 7655 0001, 7655 0002, 7655 0003, ..... 7655
0012.
Bij de invoering van dit nieuwe identificatiesysteem heeft Steunpunt Levend Erfgoed haar
eigen stamboekidentificatie opgeven. De vroegere stamboeknummers hadden volgende vorm:
Z XXX/Y/ZZZZ. Dat bestaat uit een combinatie van een bedrijfsnummer (Z XXX) , een
verwijzing naar een decennium (Y) en een volgnummer (ZZZZ). Konkreet zien die
identificatiegegevens er als volgt uit: vb. Z135/0/6132. Hierbij is Z135 het bedrijfsnummer
van de fokker, "0" verwijst naar het eerste decennium van de 21ste eeuw, 6132 wijst erop dat
het schaap in 2006 (eerste cijfer) geboren is en dat het het 132ste dier betreft dat op dit bedrijf
geboren werd sedert de invoering van het stamboek. Het bedrijfsnummer vb. Z135 wordt in
de toekomst vervangen door de stamboekcode vb. 7655.

