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INFO fiche 2: 
 

Nieuwe individuele identificatiedocumenten voor de certificatie van 
runderen  

 

DOEL: 

• Correct identificatiedocument voorleggen bij certificatie van runderen. 

 

VOORWAARDE: 

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

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

 
Zie ook werkdocument 1:  

• Aanvraag van een IDENTIFICATIEDOCUMENT voor de export vanuit verzamelingen. 
 

 

Het huidige paspoort (model A) wordt vanaf 13 
juni 2022 vervangen door 2 nieuwe 
documenten: 

 

 

 

(1) een verplaatsingsdocument, enkel bruikbaar 
voor de nationale verplaatsingen van runderen;  

en 

2) een identificatiedocument (model B), 
verplicht bij de verplaatsingen van runderen 
naar andere Lidstaten.  

Zie HIER voor het document B in detail. 

 

In een overgangsperiode (tenminste voor één jaar) zijn zowel het “oude” paspoort (model A) als het 

“nieuwe ” identificatiedocument (model B) nog geldig bij certificatie vanaf een veehouderij. 

 

A. CERTIFICATIE VAN “NIET VOOR DE SLACHT BESTEMDE RUNDEREN” 

  

1. Certificatie van “niet voor de slacht bestemde runderen” vanaf een veehouderij: 

• Bij certificatie op een veehouderij mag gecertificeerd worden met ofwel het “oude” 

paspoort (model A), ofwel het nieuw identificatiedocument (model B). 

• Let wel op de regel onder punt C. 

 

2. Certificatie van “niet voor de slacht bestemde runderen” op een erkend verzamelcentrum: 

• Bij de certificatie op een erkend verzamelcentrum moet de aanvrager steeds voor elk rund 

het “nieuwe” identificatiedocument voorleggen en meegeven met de runderen. 

• Dit “nieuwe” identificatiedocument moet het verzamelcentrum (als plaats van vertrek) 

vermelden als laatste lijn in de historiek van het rund. Bijgevolg:  

a. dient het verzamelcentrum zelf het identificatiedocument te printen uit SANITEL of 

aan te vragen bij DGZ/ARSIA. Dit kan enkel indien voldaan is aan punt b). De “datum 

selectie gegevens” die vermeld is op het identificatiedocument mag maximaal 10 

dagen in het verleden liggen; 

A 

B 

https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/_documents/NL_IR-Runderen_Identificatiemodel.pdf
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/_documents/PDIN_05_verplaatsing.pdf
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/_documents/PDIE_05_identificatie.pdf
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/_documents/PDIE_05_identificatie.pdf
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/_documents/NL_IR-Runderen_Identificatiemodel.pdf
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/_documents/PDIE_05_identificatie.pdf
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b. kan het printen op/voor het verzamelcentrum enkel indien de runderen in SANITEL 

effectief geregistreerd zijn op het verzamelcentrum (register IN). Zie ook punt E. 

• Het identificatiedocument moet ook de juiste vertrekdatum uit het laatste beslag 

vermelden. Deze vetrekdatum is: 

o ofwel reeds geprint op het identificatiedocument (info komt dan uit SANITEL);  

o ofwel manueel ingevuld uit het overeenstemmend ingevuld verplaatsingsdocument 

dat dan mede voorgelegd wordt bij de certificatie. 

 

Indien het verzamelcentrum op het “nieuwe” identificatiedocument niet vermeld staat als laatste 

lijn in de historiek van het rund, of indien op het moment van de certificatie de “datum selectie 

gegevens” op het identificatiedocument meer dan 10 dagen in het verleden ligt (zie punt a), is dit 

identificatiedocument niet geldig en mag het rund op die verzameling niet gecertificeerd worden 

alvorens een correct identificatiedocument wordt voorgelegd door de exploitant. 

  

B. CERTIFICATIE VAN “VOOR DE SLACHT BESTEMDE RUNDEREN” 

 

1. Certificatie van “voor de slacht bestemde runderen” op een erkend verzamelcentrum: 

• Bij certificatie van “voor de slacht bestemde runderen” op een erkend verzamelcentrum 

mag gecertificeerd worden met ofwel het “oude” paspoort (model A), ofwel het nieuw 

identificatiedocument (model B). 

• De runderen dienen op het verzamelcentrum effectief geregistreerd te zijn in SANITEL 

(register IN). 

• Let wel op de regel onder punt C. 

 

2. Certificatie van “voor de slacht bestemde runderen” op een handelaarsstal: 

• Bij certificatie van “voor de slacht bestemde runderen” op een erkend verzamelcentrum 

mag gecertificeerd worden met ofwel het “oude” paspoort (model A), ofwel het nieuw 

identificatiedocument (model B). 

• De runderen dienen op het verzamelcentrum effectief geregistreerd te zijn in SANITEL 

(register IN). 

• Let wel op de regel onder punt C. 

• De handelaarsstal is een inrichting maar mag in het diergezondheidscertificaat niet worden 

aangeduid als “verzamelcentrum”. 

 

3. Certificatie van “voor de slacht bestemde runderen” vanaf een veehouderij: 

• Hiervoor gelden dezelfde regels als onder punt A.1. 

• Let wel op de regel onder punt C. 

 

C. ÉÉN MODEL VAN DOCUMENT PER DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT 

  

Bij de certificatie van runderen op de veehouderij moeten alle runderen die deel uitmaken van 

eenzelfde gecertificeerd lot runderen en vermeld op hetzelfde diergezondheidscertificaat hetzelfde 

model A, “oud” paspoort of model B, “nieuw” identificatiedocument hebben. 

De exploitant (veehouder) kan dit “nieuwe” identificatiedocument zelf printen of aanvragen bij 

DGZ/ARSIA. Ook hier geldt voor het nieuwe identificatiedocument dat de “datum selectie gegevens” 

die vermeld is op het identificatiedocument maximaal 10 dagen in het verleden mag liggen. 
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D. NIEUW MODEL VAN IDENTIFICATIEMODEL – TE GEBRUIKEN SAMEN MET HET CERTIFICAAT 

ZOALS HOGER UITGELEGD 

 

Zie HIER voor het identificatiedocument in detail. 

 

E. HOE EEN IDENTIFICATIEDOCUMENT BEKOMEN OP EEN VERZAMELING? 

 

Zie HIER voor de instructie: INFO-fiche 1. 

 

https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/_documents/PDIE_05_identificatie.pdf
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/_documents/PDIE_05_identificatie.pdf
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/_documents/2022-06-08_INFO_fiche_1_NL_IDsaanvragen10.pdf
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/_documents/2022-06-15_INFO_fiche_1_NL_IDsaanvragen12.pdf

