Hoe kunt u een vervoersbeweging
registreren?
Veeportaal biedt de vervoerder de mogelijkheid
zijn vervoersbewegingen zelf te registreren in de
centrale databank, Sanitel.
Omdat Veeportaal een beveiligde applicatie is,
dient de vervoerder te beschikken over een gebruikersnaam en paswoord. U kunt deze aanvragen via onze website: www.dgz.be (zie link
‘Registreer je voor Veeportaal’, onder de blauwe
knop ‘Start Veeportaal).

Hebt u vragen?
Meer informatie in verband met het vervoer van dieren vindt
u op onze website.
Hebt u vragen omtrent de praktische invulling van deze wetgeving? Dan staan de medewerkers van onze helpdesk u
graag te woord.

De vervoerder kan voor de uitvoering van de registratie ook een beroep doen op DGZ. DGZ zal de
vervoersbewegingen dan rechtstreeks in de databank registreren tegen kostprijs.

Een handige leidraad
voor de vervoersregistratie

Met uw vragen kunt u terecht bij:
DGZ Helpdesk
tel: 078 05 05 23
e-mail: helpdesk@dgz.be

Dierengezondheidszorg Vlaanderen
Maatschappelijke zetel - Site Lier
Hagenbroeksesteenweg 167
2500 Lier
Administratief adres - Site Torhout
Industrielaan 29
8820 Torhout
tel. 078 05 05 23
e-mail: helpdesk@dgz.be
www.dgz.be

FL_SGH_010_200626

Vervoer van
schapen, geiten
en hertachtigen

Wat zegt de wetgeving?

Het verplaatsingsdocument

Wanneer schapen, geiten en hertachtigen (SGH)
worden vervoerd, dan dient de vervoersbeweging geregistreerd te worden. De wetgever stelt
dat de persoon die het vervoer uitvoert, hiervoor
verantwoordelijk is.

Tijdens het vervoer van de dieren beschikt de vervoerder steeds over een verplaatsingsdocument.

De SGH-houder is verantwoordelijk voor de registratie van de vervoersbeweging als hij de dieren zelf transporteert.
Dit vervoer kan onder volgende voorwaarden:
• De SGH-houder beschikt over een actief beslag
voor de betreffende diersoort.
• Hij transporteert zijn eigen dieren met een eigen
voertuig.
• De afstand tussen laad- en losplaats bedraagt
niet meer dan 50 km.

De lay-out van het verplaatsingsdocument is wettelijk
vastgelegd. Een blanco exemplaar van het verplaatsingsdocument, samen met de instructies voor het
invullen ervan, vindt u op de website van DGZ:
www.dgz.be.

Wie doet wat, en wanneer?
Bij aanvang van het transport, op de laadplaats,
vult de vervoerder het verplaatsingsdocument in.
Dit doet hij in drievoud. Tijdens het transport wordt
het document verder aangevuld.
•

Op de laadplaats vult de vervoerder volgende
gegevens in: eigen gegevens, de gegevens
van de losplaats en de geschatte reistijd. De
verantwoordelijke van de laadplaats noteert
op het document volgende gegevens: gegevens
van de laadplaats, de gegevens van de dieren,
datum en uur van laden. Beide partijen ondertekenen de drie exemplaren. Eén exemplaar
blijft op de laadplaats. Het document wordt
minstens 5 jaar bewaard.

•

Op de bestemming overhandigt de vervoerder
de overige twee exemplaren aan de verantwoordelijke van de losplaats. Deze laatste
verifieert de gegevens op het verplaatsingsdocument en vult dit verder aan met datum en
uur van lossen, waarna hij het document ondertekent. Eén exemplaar wordt op de losplaats
bewaard gedurende minstens 5 jaar.

•

Het derde (laatste) exemplaar blijft bij de
vervoerder. Na het transport registreert deze
de gegevens van het verplaatsingsdocument in
de centrale databank, Sanitel. Vervolgens bewaart hij het verplaatsingsdocument gedurende
minstens 5 jaar in zijn ’register van het vervoer’.

Na het transport registreert de vervoerder de
gegevens van het verplaatsingsdocument in de
centrale databank, Sanitel, hetzij via Veeportaal,
hetzij via DGZ.

Als de SGH-houder niet aan de hoger vermelde
voorwaarden inzake vervoer voldoet, dient hij een
professioneel vervoerder in te schakelen. Deze
laatste is dan verantwoordelijk voor het registreren
van de vervoersbeweging.
Een hobbyhouder(*) die zijn eigen dieren met een
eigen voertuig vervoert op Belgisch grondgebied, is
niet gebonden aan de afstandsbeperking van 50 km,
tenzij hij dieren naar het slachthuis brengt. In dat
geval mag de afgelegde afstand maximum 50 km
bedragen.
(*) Een hobbyhouder van SGH is een houder die volgens de laatste 15 decembertelling maximum 10 vrouwelijke dieren ouder dan
6 maanden op zijn beslag had.
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