Verplaatsingsdocument voor pluimvee
Enkel van toepassing voor professionelen en pluimveehandelaars

De gegevens van dit document zijn te registreren door de vervoerder in SANITEL binnen de 7 dagen na het einde van het transport

Facultatief: Naam vervoerder

KBO nr vervoerder1

LOGO
Erkende vereniging
indien gedrukt door de vereniging
KBO nr overnemer 2

Nummerplaat vervoermiddel 3

LAADBEWEGING
Datum (dd/mm/jjjj)

Uur

Facultatief: eigen referentienummer

Nr gezondheidscertificaat
(indien van toepassing)
LOSBEWEGING

Geschatte duur van het transport
< 12 uur
> 12 uur

SANITEL nr laadplaats4

Datum (dd/mm/jjjj)

Uur

SANITEL nr losplaats5

BE

-

0

3

BE

-

IDENTIFICATIE VAN DE DIEREN
Geboortedatum TOOM 6

Aantal (2)

Soort (3)

Code = zie uitleg keerzijde

Categorie (4)

RAS (vrij veld)
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(2) Aantal stuks geladen pluimvee (per toom een ander document)
(3) Soort: invullen van de code volstaat
kip(1) – kalkoen(2) – parelhoen(3) – eend(4) – gans(5) – kwartel(6) – duif(7) – fazant(8) – patrijs(9) – loopvogel(10)
(4) Categorie: invullen van de code (gebruiksdoel op de plaats van bestemming) volstaat
1
2
3
4
5
6
7
8

Slachtpluimvee naar slachthuis
Eendagskuikens naar vleesproductie
Opfokpluimvee naar leg-consumptie-eieren
Eendagskuikens naar opfok legpluimvee
Eendagskuikens naar opfok voor vermeerdering vlees
Eendagskuikens naar opfok voor vermeerdering leg
Opfokpluimvee naar vermeerdering vlees
Opfokpluimvee naar vermeerdering leg

9
10
11
12
13
14
15

Eendagskuikens naar opfok voor selectie
Opfokpluimvee naar selectie (ei of vlees)
Hanen
Aanvulling ruitoom
Naar identieke productie (legbedrijf)
Naar identieke productie (andere dan legbedrijf en vleesproductie)
Naar identieke productie (vleesproductie)

1

KBO-n°- BTW-n° professionelen

2

Voor wiens rekening het transport wordt uigevoerd (opdrachtgever)

3

Deel van het voertuig (nummerplaat aanhangwagen) waarin het pluimvee zich bevindt

4

SANITEL-nummer van de plaats van herkomst (laadplaats)

5

SANITEL-nummer van de plaats van bestemming (losplaats)

Enkel van toepassing voor professionelen – voor transport naar/tussen particulieren is geen verplaatsingsdocument verplicht
6

Niet verplicht bij afvoer op bedrijven met een geringe capaciteit

