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INFO fiche 1: 
 

Aanvraag van een IDENTIFICATIEDOCUMENT 
voor de export vanuit verzamelingen 

 

DOEL: 

• Correct identificatiedocument voorleggen bij certificatie: 

o op een handelaarsstal; 

o op een verzamelcentrum – klasse 1 en klasse 2. 

 

VOORWAARDE: 

• Om het juiste identificatiedocument voor een rund te kunnen afdrukken op een 

handelaarsstal /verzamelcentrum, moet de aankomst van het rund hier vooreerst 

geregistreerd zijn in Sanitel. 

Deze plaats moet immers vermeld staan als laatste aankomst in de historiek van het rund op 

het identificatiedocument. 

• Enkel het identificatiedocument is geldig bij certificatie voor “export”. 

• Het verplaatsingsdocument is niet geldig bij certificatie voor “export”. 

 

Werkwijze: 

1. Ga in SANITEL naar het menuscherm. 

 

2. Kies de optie “Verplaatsingsdocument / Identificatiedocument aanvragen” in het menu 

“Andere meldingen”. 

 

 

https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/_documents/PDIE_05_identificatie.pdf


 

2 
 

 

3. Kies vervolgens voor “Identificatiedocument (export)”.  

 

 
 

4. Kies voor “Elektronisch” en vul (of wijzig) het e-mailadres waarnaar de e-mail voor het 

bekomen van de documenten gestuurd moet worden. 

U kan voor elke nieuwe aanvraag de voorkeur van e-mailadres aanpassen. 

 

 
 

Opmerking: Als de optie “Papier” wordt gekozen, dan zullen de identificatiedocumenten bij 

de vereniging (DGZ of ARSIA) worden afgedrukt en per post worden verstuurd. Kies dus 

enkel de optie “Papier” indien u de identificatiedocumenten per post wenst te ontvangen. 

Voor verzamelcentra en handelaarsstallen is het niet mogelijk om de optie “Papier” te 

kiezen. 

 

5. Vermeldt onder “Dieren” de runderen waarvoor u het identificatiedocument wenst. 

Dat kan op verschillende manieren : 

1. Ofwel scant u de barcodes in als u over de verplaatsingsdocumenten1 beschikt;  

2. Ofwel voegt u een aantal rijen in en tikt of scant daar de nummers (oormerken) van de 

runderen in; 

3. Ofwel kan u zoeken in de lijst “toegewezen dieren”. 

 
Lijst “toegewezen dieren” : dit is een menuscherm met een lijst van runderen waarvoor u als overnemer of 
plaats van bestemming werd geregistreerd door de overlater.  
OPGELET: op deze lijst staan ook runderen die toegewezen zijn, maar nog niet aanwezig zijn – daarvan print u 
best nog geen identificatiedocumenten, want eerst moeten de runderen effectief aangekomen en geregistreerd 
zijn alvorens u een volledige historiek op het identificatiedocument krijgt. 

 
1 Tijdelijk kan dit ook nog het (oude) “paspoort” zijn. 
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Opmerking: de knop “zoeken” bij “Dieren” is enkel bruikbaar voor beslagen (voor runderen 

die daar op de inventaris staan). Verzamelplaatsen en handelaarstallen hebben momenteel 

geen “inventaris” in Sanitel. 

 

 
 

6. Klik onderaan op het scherm op “toevoegen”. 

 

7. Nadat u stap 1 tot 6 correct het doorlopen, is uw aanvraag in behandeling. Zie verder onder 

punten 8-11. 

 

8. U ontvangt in principe na enkele minuten een email van “DGZ-no reply” in de door u 

opgegeven mailbox met een link naar de betrokken documenten. 

Deze aanvraag neemt ongeveer 15 minuten in beslag, tenzij er zeer veel documenten in 

dezelfde aanvraag zitten (vanaf 50). 

Let op: voor elk aangevraagd identificatiedocument betaalt u een kostprijs aan ARSIA /DGZ. 

 

9. Als u de e-mail opent, kan u op de link klikken, en wordt u naar een download pagina geleid, 

waar u de identificatiedocumenten kan downloaden in uw download directory. 

De identificatiedocumenten die in één e-mailbericht aanwezig zijn, worden allemaal vermeld 

onder de hoofding “Beschikbare documenten”. 

 

10. Indien u klikt op de knop download, krijgt u één pdf-document waarin alle gevraagde 

identificatiedocumenten aanwezig zijn.  

Opmerking: het kan gebeuren dat SANITEL de aanvraag van een aantal identificatie-

documenten opsplitst over meerdere e-mailberichten en dus over meerdere pdf-

documenten. De identificatiedocumenten die in één e-mailbericht aanwezig zijn, worden 

steeds vermeld onder de hoofding “Beschikbare documenten”. 

 

11. U kan dit pdf-document (in zijn geheel of de door u gewenste pagina’s) afdrukken en u 

beschikt over de identificatiedocumenten. 
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