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Korte omschrijving LANG transport van landbouwhuisdieren  

 Beschrijving Code 

Plaats Transportbedrijf PL84 

Activiteit Lang vervoer AC 128 

Product Landbouwhuisdieren  PR22 

E/T/R Toelating 12.3.1 

Formaat n° E/T AER/LCE/000000  

Autocontrolegids Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -
uitsnijderij en inrichtingen die gehakt vlees, 
vleesbereidingen, separatorvlees op basis van 
pluimveevlees produceren 
 
Generische autocontrolegids voor slachthuizen, 
uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van 
gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees van als 
landbouwhuisdier gehouden hoefdieren 
 
Sectorgids voor de primaire productie 

G-006 
 
 
 
 
G-018 
 
 
 
 
G-040 

Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die landbouwhuisdieren vervoert voor commerciële doeleinden (voor 
eigen rekening of voor rekening van een derde) en waarvan de transportduur (inclusief het laden en lossen 
van de dieren) meer dan 12u bedraagt in België of meer dan 8 uur bedraagt in kader van het 
intracommunautair handelsverkeer of in kader van het vervoer van en naar derde landen, dient over een 
toelating lang transport te beschikken. 
Deze toelating wordt uitgereikt voor een periode van 5 jaar. De operator dient een aanvraag tot hernieuwing 
van de toelating zelf in te dienen binnen de 3 maanden voor de vervaldatum. 
 
Indien een houder van dieren zelf het vervoer uitvoert van zijn eigen dieren met zijn eigen vervoermiddel dan 
heeft hij geen toelating nodig indien hij één van de activiteiten uitvoert zoals bepaald in bijlage I punten A en 
B van het KB van 10/06/2014. 
 
Deze toelating  heeft betrekking tot volgende landbouwdiersoorten: runderen (inclusief bizons en 
buffels), varkens, in gevangenschap gehouden everzwijnen, pluimvee (= kippen, kalkoenen, parelhoenders, 
eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites), die in gevangenschap worden 
opgefokt of gehouden voor de fokkerij, voor de productie van vlees of van consumptie-eieren of om in het 
wild te worden uitgezet), alle paardachtigen, schapen, geiten, hertachtigen, aquacultuurdieren (elk waterdier, 
in al zijn ontwikkelingsfasen, inclusief eieren, sperma en gameten, dat is gekweekt in een kwekerij of 
kweekgebied van weekdieren, of dat uit het wilde milieu wordt gehaald teneinde in een kwekerij of een 
kweekgebied van weekdieren te worden binnengebracht) en konijnen (fok- en gebruikskonijnen, die in 
gevangenschap worden opgefokt of gehouden voor de fokkerij, met het oog op de productie van 
vleeskonijnen of om in het wild te worden uitgezet en slachtkonijnen).  
 
Naast deze toelating van het FAVV voor landbouwhuisdieren, is elke vervoerder van landbouwhuisdieren en 
andere dieren verplicht zich te wenden tot de diensten dierenwelzijn van één van de drie Gewestelijke 
overheden voor het aanvragen van een vergunning conform de Verordening 1/2005. De keuring van de 
voertuigen bestemd voor het uitvoeren van lange transporten gebeurt eveneens door dezelfde diensten 
dierenwelzijn van de Gewestelijke overheid. 
 
De vervoerders van runderen, schapen, geiten en paarden: 

- mogen bij LANG transport de dieren niet tijdelijk huisvesten.  
- mogen bij KORT transport de dieren wel tijdelijk huisvesten. (zie details in ACT 414) 

Het tijdelijk herbergen van deze landbouwhuisdieren : 
- is enkel mogelijk tijdens een nationaal transport waarvan de totale transportduur niet de 12 uur 

overschrijdt (zie details in ACT414).  
- is verboden in het geval van intracommunautair transport. 

Tijdens een lang transport mogen de dieren slechts tijdelijk afgeladen worden in een erkende controlepost 
(ACT 81). 
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De handel van landbouwhuisdieren op de inrichting van een vervoerder is steeds verboden. 
 

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

NVT 

Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

ACT 414 : Kort transport van landbouwhuisdieren 
 
Indien de vervoerder zelf beschikt over een installatie voor reiniging en ontsmetting dan is deze activiteit  
impliciet aan de toelating als vervoerder. Het betreft om volgende activiteit: 
ACT 85 : Reinigings- en ontsmettingsinstallatie – eigen gebruik. 

Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

NVT 

Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 

ACT 50 : Boerderij - runderen 
 
ACT 57 : Boerderij – schapen en geiten 
 
ACT 51 : Boerderij- varkens 
 
ACT 52 : Paardenhouder 
 
ACT 86 : Veehandelaar zonder huisvesting 
 
ACT 398 : Handelaarstal rundvee 
 
ACT 400 : Handelaarstal schapen en geiten 
 
ACT 399 : Handelaarstal eenhoevigen 
 
ACT 402 : Verzamelcentrum klasse 2 rundvee 
 
ACT 408 : Verzamelcentrum klasse 2 klaveren (vetmesten) 
 
ACT 403 : Verzamelcentrum klasse 2 schapen en geiten 
 
ACT 404 : Verzamelcentrum klasse 2 eenhoevigen 
 
ACT 409 : Verzamelcentrum klasse 2 slachtvarkens 

Reglementaire basis 

KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande 
registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
KB van 10/06/2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van 
landbouwhuisdieren. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

De vervoerder dient bewijsstukken te bezorgen aan de LCE dat hij beschikt over een installatie voor reiniging 
en ontsmetting van voertuigen, met inbegrip van installaties voor de opslag van strooisel en mest. Indien 
hijzelf niet beschikt over een dergelijke installatie, dient hij bewijsstukken te bezorgen dat die handelingen 
worden verricht in een inrichting van een derde, die beschikt over een erkende installatie voor reiniging en 
ontsmetting van voertuigen. 
Indien de vervoerder wenst dieren tijdelijk te herbergen, dient hij de nodige documenten bij zijn aanvraag toe 
te voegen zoals gespecifieerd in de verschillende activiteitenfiches : ACT398 (rundvee), ACT399 
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(eenhoevigen) of ACT400 (schapen en geiten). 

Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 

NVT 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

https://www.favv-afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp  

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

Na het toekennen van de toelating zal de LCE de vervoerder registreren in Sanitel. 
Het aanvragen van een vergunning als vervoerder conform de Verordening 1/2005 en de keuring van de 
voertuigen bestemd voor lang transport dient te gebeuren bij de dienst dierenwelzijn van één van de drie 
Gewestelijke overheden.  
U kan de nodige informatie terugvinden op de verschillende websites van deze diensten: 
Vlaams Gewest : 

https://www.vlaanderen.be/dieren-transporteren 
Brussels Gewest :  
https://leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/dierenwelzijn-tijdens-het-transport 
Waals Gewest :  
http://bienetreanimal.wallonie.be/home/animaux/animaux-de-ferme/transport.html 
In geval van intracommunautair handelsverkeer of van export, zal de bevoegde dienst van het Gewest de 
vervoerder registreren in Traces. 

Autocontrole 

Gids G-006 vanaf versie 1. 
Gids G-018 vanaf versie 1. 
Gids G-040 vanaf versie 1. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaats-
activiteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf 
raadplegen. 

Financiering 

Facturatie sector = transport. 
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV 
heffing berekend  volgens de tarieven van de sector transport, op basis van het aantal zendingen. 
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