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WANNEER MOET EEN VERPLAATSINGSDOCUMENT OPGEMAAKT EN GEREGISTREERD WORDEN? 

- Bij élke verplaatsing van pluimvee van of naar een pluimveebeslag moet een 
verplaatsingsdocument binnen de 7 dagen opgemaakt en geregistreerd worden.  

- Bij een verplaatsing van hobbypluimvee moet een verplaatsingsdocument enkel opgemaakt 
worden bij deelname aan een markt. Het document hoeft in dit geval niet geregistreerd te worden. 

 
HOE ZIET HET VERPLAATSINGSDOCUMENT ERUIT? 
Je kunt kiezen of je een verplaatsingsdocument op papier opmaakt of digitaal. Er is geen wettelijk 
vastgelegd model. Een modelformulier is terug te vinden op onze website. 
 

WIE MAAKT HET VERPLAATSINGSDOCUMENT OP EN REGISTREERT DIT? 
- Bij binnenlands vervoer tussen twee inrichtingen (beslagen, slachthuis,…) is de vervoerder 

verantwoordelijk voor de opmaak en registratie van het verplaatsingsdocument in drievoud. Een 
exemplaar voor de laadplaats, de losplaats en de vervoerder. Elke partij ontvangt dit binnen de 7 
dagen en bewaart dit document gedurende 5 jaar. 

 
De vervoerder maakt een document op voor elke beweging en diercategorie. Als er meerdere laad- 
of losplaatsen en/of diercategorieën zijn, zal hij dus meerdere verplaatsingsdocumenten opmaken. 

 
- Bij import of export rechtstreeks op of vanaf een beslag is de veehouder van het beslag 

verantwoordelijk om deze gegevens in Sanitel te registreren. Dit gebeurt via Veeportaal. Als de 
veehouder daarentegen wenst dat DGZ deze gegevens registreert (mits registratiekost), maakt hij 
een verplaatsingsdocument op dat hij aan DGZ bezorgt. 

 
- Bij vervoer van uitkipeieren of eendagskuikens vanaf de broeierij is de broeierij verantwoordelijk 

voor de registratie van het verplaatsingsdocument. Indien de broeierij systematisch alle 
verplaatsingen binnen de 7 dagen registreert in de Saniteldatabank, is het niet verplicht om de 
losplaats een exemplaar te bezorgen. 

 

HOE REGISTREER JE HET VERPLAATSINGSDOCUMENT? 
De gegevens registreer je binnen de 7 dagen na de verplaatsing bij voorkeur via Veeportaal. Alternatief 
kun je het verplaatsingsdocument aan DGZ bezorgen. Wij zullen dit document dan voor jou registreren. 
Voor deze ondersteuning wordt een registratiekost aangerekend. 
 
De handleidingen voor Veeportaal kun je op onze website terugvinden onder “Mijn DGZ”. 
 
WAT MAG JE ALS VEEHOUDER NIET UIT HET OOG VERLIEZEN?  
Naast de registratie van import/export ben je als veehouder ook verantwoordelijk om erop toe te zien dat je 
steeds binnen de 7 dagen na het vervoer over het verplaatsingsdocument beschikt om de aan- en afvoer 
op jouw beslag te kunnen aantonen. Kijk op het verplaatsingsdocument zeker na of de gegevens 
overeenstemmen met het effectieve vervoer. Als je opmerkt dat bepaalde gegevens niet correct zijn, geef 
je dit binnen de 14 dagen na de verplaatsing door aan DGZ zodat wij dit kunnen rechtzetten. 

VERPLAATSINGEN BIJ (HOBBY)PLUIMVEE: HOE REGISTREER JE ZE CORRECT 
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