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(1) De handtekeningen zijn facultatief. 

 

1. Algemene bepalingen 

• Bij verplaatsing van schapen, geiten, hertachtigen of kameelacthigen dient er steeds een verplaatsingsdocument opgemaakt te worden. 

- Uitzondering 1: Verplaatsing binnen de normale bedrijfsvoering (vb. naar de weide) 

- Uitzondering 2: Particuliere verkoop (= verkoop van maximaal 2 dieren aan een persoon, op éénzelfde ogenblik ; die verklaart zelf geen beslag te  

hebben; die het dier koopt om voor persoonlijk gebruik te slachten; die het dier met een eigen vervoermiddel vervoert): Hierbij moet er steeds een  

verplaatsingsdocument opgemaakt worden, maar deze moet niet geregistreerd worden in Veeportaal.. De losplaats is hierbij gelijk aan het  

rijksregisternummer van de particuliere verkoper. 

• Per verplaatsing (overeenstemmende laad- en losplaats) dient per diersoort één verplaatsingsdocument opgemaakt te worden 

• Het verplaatsingsdocument moet in drievoud opgesteld worden : 

o 3 exemplaren, waarvan elk exemplaar origineel ondertekend wordt 

o of door gebruik te maken van een doorschrijfsysteem 

• Naast het verplaatsingsdocument dient bij professioneel vervoer door de vervoerder het register ‘Reiniging en Ontsmetting’ bij gehouden te worden 

• Voor meer info: www.dgz.be of tel. Helpdesk 078/05 05 23 of fax 078/05 23 23  

 

2. Invullen van het document 

2.1 Op de laadplaats 

Vervoerder 

• Rubriek A:  
o Toelatingsnummer van de vervoerder 
o Nummerplaat van het voertuig 

• Rubriek C Lossen: 
o Sanitelnummer losplaats of exportcertificaatnummer 
o Verantwoordelijke van de losplaats : naam + voornaam 

of exportcertificaatnummer 

• Ondertekent in het vak ‘ Handtekening Vervoerder’ (1) 

 

  

HANDLEIDING: VERPLAATSINGSDOCUMENT 

SCHAPEN, GEITEN, HERTACHTIGEN EN 

KAMEELACHTIGEN 
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Verantwoordelijke van de laadplaats 

• Documentnummer : 
Sanitelnummer van de laadplaats vb. BE40029972-0501, laatste 2 cijfers van 
het jaartal volgnummer (dit volgnummer begint per laadplaats en per jaar bij 
1)  
Vb. BE40029972-05012301 

• Rubriek B Laden : 
o Sanitelnummer laadplaats 
o Verantwoordelijke : naam + voornaam 

• Rubriek D Verplaatste dieren : 
o Diersoort: schapen, geiten, hertachtigen of kameelacthigen  

(schrappen wat niet past) 
o Totaal aantal : totaal aantal fokdieren +  slachtlammeren die samen 
vervoerd worden met  éénzelfde bestemming 
o Waarvan aantal jonge slachtdieren : het aantal  slachtlammeren 
(dieren jonger dan 12 maand die van het  

geboortebeslag rechtstreeks afgevoerd worden naar een  
binnenlands slachthuis) 

o Individuele identifiatienummers : landcode + controlegetal +  
8 cijfers van alle ‘fokdieren’ (dieren met 2 oormerken,  
geboren na 9/07/2005) of nummer van de transponder  
(enkel van toepassing voor kameelachtigen). 

o Indien jongen slachtdieren (slachtlammeren): het aantal  
slachtlammeren en verder geen individuele  
identificatienummers te noteren. 

• Datum + uur 

• Handtekening: verantwoordelijke laadplaats (1) 
 

De vervoerder neemt 2 exemplaren van het document mee naar de losplaats, één 
exemplaar blijft bij de verantwoordelijke van de laadplaats.  Dit wordt gedurende 5 jaar 
bewaard bij het register van het beslag 

2.2 Op de losplaats 

Vervoerder 

• Overhandigt de 2 exemplaren aan de verantwoordelijke van de   
Losplaats voor aanvulling 

• Na aanvulling krijgt de vervoerder één exemplaar het origineel terug, dit  
bewaart hij gedurende 5 jaar als deel van zijn vervoersregister 

Verantwoordelijke van de losplaats 

• Controleert de gegevens in Rubriek C en Rubriek D 

• Noteert datum en uur 

• Ondertekent het document  (1) 

• Bewaart één exemplaar gedurende 5 jaar bij zijn register 
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Uitzondering bij het invullen van het verplaatsingsdocument 
 

1. Speciale Merking 

Wat? 
 

Wanneer een schaap of geit bestemd voor de onmiddellijke overbrenging naar een binnenlands slachthuis een identificatiemiddel heeft verloren, brengt de verantwoordelijke vóór 

het vertrek een beslagoormerk aan in het oor zonder oormerk.  Hiermee is enkel de rechtstreekse overbrenging van het schaap of de geit naar een binnenlands slachthuis 

toegestaan, zonder te passeren via een ander beslag, halteplaats, verzamelcentrum of bedrijfsruimten van een handelaar. Deze speciale merking en de bestemming dienen op 

het verplaatsingsdocument en in het bedrijfsregister vermeld te worden 

 

Op welke manier moet de speciale merking genoteerd worden op het verplaatsingsdocument? 
 

Het identificatienummer wordt genoteerd op het verplaatsingsdocument.  In het veld wordt naast het identificatienummer de code H (= heridentificatie) vermeld gevolgd door het  

volgnummer van het geplaatste beslagoormerk (zonder de nullen).  

 

2. Vervoer “Heen naar” en “Terug van” een toegelaten verzamelcentrum 

Wat? 
 

Bij verplaatsing van éénzelfde groep dieren met commerciële doeleinden moet een verplaatsingsdocument worden opgemaakt, één per beweging en per bestemming. Dus: Bij 

vervoer van dieren van het beslag naar het toegelaten verzamelcentrum ( prijskamp, keuring, tentoonstelling, sportwedstrijd, demonstratie, beurs) en terug moet één 

verplaatsingsdocument opgemaakt worden voor het transport naar het toegelaten verzamelcentrum en één verplaatsingsdocument voor het transport terug naar het beslag. 

 

Uitzondering 
 

Indien alle dieren die naar het toegelaten verzamelcentrum vervoerd worden, terugkeren naar het beslag (dus geen aankoop en geen verkoop van dieren) dient er geen nieuw 

verplaatsingsdocument opgemaakt te worden.  Het volstaat dat de verantwoordelijke van het verzamelcentrum op het document een stempel plaatst met de vermelding ‘HEEN 

en TERUG’ en met de identificatie van het verzamelcentrum. 
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