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LIJST MET AFGELEVERDE DIERVOEDERS - TOELICHTING BIJ DE 
TEMPLATE 

Hoe vult u de 1н kolommen van de template in? Lees het hieronder. 
 

- NaamAfnemer – AdresAfnemer - PostcodeGemeenteAfnemer 
• Niet verplicht 
• Maximumlengte: 100 tekens 
• Dit veld wordt niet gebruikt voor het identificeren van de afnemer. 
 

- BeslagNummerAfnemer – ExploitatieNummerAfnemer - OndernemingsNummerAfnemer 
• Minstens één van de drie velden is verplicht  
• Maximumlengte: 20 tekens 
• Deze velden worden gebruikt voor het identificeren van de afnemer. Alle niet-numerieke gegevens 

worden verwijderd voor het zoeken. Er wordt alleen op numerieke waarden gezocht.  
 

- Diersoort 
• Vul hier de afkorting van de diersoort in:  

o Runderen: RU 
o Varkens: VA 
o Pluimvee: PL 
o Paarden: PA 
o alle andere diersoorten: AN  
  

- Diercategorie 
• Alleen verplicht veld voor de diersoorten pluimvee en varkens. 
• Geldig diercategoriecodes: zie onderstaande lijst 
• Verplicht voor pluimvee en varkens. Als u dit veld niet invult, wordt de lijn wel opladen en kunt u 

dit achteraf verbeteren. U kunt de aangifte niet doorsturen voordat alle validatiefouten zijn 
opgelost. 

 
DIERSOORT DIERCATEGORIE OMSCHRIJVING 
RU   Runderen 
VA 121 biggen van 7 tot 20 kg 
VA 123 zeugen, incl. biggen tot 7 kg 
VA 122 beren 
VA 124 andere varkens van 20 tot 110 kg 
VA 125 andere varkens van meer dan 110 kg 
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PL 133 legkippen 
PL 134 legkippen (groot)ouderdieren 
PL 132 opfokpoeljen van legkippen 
PL 32 slachtkuikens 
PL 98 slachtkuiken ouderdieren 
PL 99 opfokpoeljen van slachtkuiken ouderdieren 
PL 195 struisvogels fokdieren 
PL 194 struisvogels slachtdieren 
PL 93 struisvogels van 0 tot 3 maanden 
PL 92 kalkoenen slachtdieren 
PL 91 kalkoenen ouderdieren 
PL 141 ander pluimvee 
PA   Paarden 
AN   Andere 

 
 

- VoederNaam 
• Niet verplicht 
• Maximumlengte: 100 tekens 

 
- Hoeveelheid (ton) – KgP - KgrE 

• Verplicht veld. Als u het niet invult, wordt de lijn wel opgeladen en kunt u dit achteraf verbeteren. 
U kunt de aangifte niet doorsturen voordat alle validatiefouten zijn opgelost. 

• Vul hier een getal in tussen 0 en 99999999,999. 
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