
 

 

Bijlage III - Model 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Volgnummer : ………………………………………. 
 

VETERINAIRE CONTROLE OP DE OVERDRACHT VAN HUIDEN ONDER BSE-TOEZICHT AAN EEN VERZAMELCENTRUM (1) 
 

Deel A : UIT-register voor huiden van aan de snelle BSE-diagnosetest onderworpen runderen in afwachting van het resultaat . (In te vullen door de exploitant van 
hetproductiebedrijf)  
 

Afzender (productiebedrijf) : ................................................................................................Geadresseerde (Verzamelcentrum) : ................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................Adres : ................................................................................................................................

Postcode en plaats : ................................................................................................Postcode en plaats :  ................................................................................................

Erkenningsnummer : ................................................................................................................................................................................................................................................................

 Slachtdatum  Identificatie (2)  Slachtdatum  Identificatie  
1   31   
2   32   
3   33   
4   34   
5   35   
6   36   
7   37   
8   38   
9   39   
10   40   
11   41   
12   42   
13   43   
14   44   
15   45   
16   46   
17   47   
18   48   
19   49   
20   50   
21   51   
22   52   
23   53   
24   54   
25   55   
26   56   
27   57   
28   58   
29   59   
30   60   

 
Opgemaakt te ………………………………….., op ………………………………………………. 

 
 
 
 

(Naam, voornaam, handtekening van de verantwoordelijke van het productiebedrijf)  

Deel B : Toelating voor overdracht van huiden van aan de snelle BSE-diagnosetest onderworpen runderen in afwachting van het resultaat .  
 
Ik, de ondergetekende, Dr   , keurder/controledierenarts van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, sta in afwachting van het resultaat 
de overdracht toe van de in deel A vermelde (aantal) ………………………... huiden van aan de snelle BSE-diagnosetest onderworpen runderen zoals 
geïdentificeerd in deel A aan het verzamelcentrum  Deze huiden mogen geen enkele behandeling of verwerking ondergaan behalve tijdelijk opslaan, pekelen 
of koelen zolang het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest niet bekend is. Het hierna vermelde partijnummer werd aan de huiden toegekend : 
FAVV/……..……………/……………..………/……………………..…  

Opgemaakt te ……………………….. , op …………………………………………………………… 
 
 
 
 

(Stempel en handtekening van de keurder of van de controledierenarts in het productiebedrijf)  

Deel C : Overdracht van huiden van aan de snelle BSE-diagnosetest onderworpen runderen in afwachting van het resultaat.  
 
De huiden worden vanuit het productiebedrijf vervoerd met het hierna vermelde vervoermiddel :  

- naam en adres van de vervoerder :   
- nummerplaat van het voertuig:   

Opgemaakt te ……………………………………….., op ……………………………………………. 
 
 
 
 

 (Naam, voornaam, handtekening van de vervoerder)  

Deel D : Inontvangstneming van huiden van aan de snelle BSE-diagnosetest onderworpen runderen in afwachting van het resultaat.  
 
Ik, de ondergetekende (naam, voornaam, adres)   
  
verantwoordelijke voor de inontvangstneming in het Verzamelcentrum :   
verklaar de hierboven beschreven huiden in ontvangst te hebben genomen en te hebben overgenomen om ze op te slaan in afwachting van het resultaat van 
de snelle BSE-diagnosetest.  
Ik verklaar dat zij geen enkele behandeling of verwerking zullen ondergaan met uitzondering van tijdelijk opslaan, pekelen of koelen voordat het resultaat van de 
snelle BSE-diagnosetest verkregen is. Dit document worden binnen 4 werkdagen teruggezonden naar de keurder in het slachthuis vermeld in deel B hierboven 
en een kopie ervan wordt toegevoegd aan het IN-register voor huiden van aan de snelle BSE-diagnosetest onderworpen runderen waarvoor nog wordt gewacht 
op het resultaat.  

Opgemaakt te ………………………………., op ……………………………………….…………… 
 
 
 
 

(Naam, voornaam, handtekening van de verantwoordelijke van het verzamelcentrum)

                                                      
1 Een document voor ten hoogste 60 huiden. Bij gebrek hieraan dient aan de voorwaarden in hoofdstuk III, C), alinea’s 6 en 9 van deze omzendbrief voldaan te 
zijn. 
2 Ofwel het SANITEL-nummer, ofwel het kenmerk bij het FAVV, ofwel het identificatienummer van het productiebedrijf. 




