Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
A. Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte / isolatieruimte
B. Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie
Levende dieren / sperma / embryo’s / broedeieren / eicellen
Deel 1.:

In te vullen door de operator

1.1.

Erkennings- / toelatings- / registratienummer:

1.2.

Vestigingseenheidsnummer / controlepunt:

1.3.

Ondernemingsnummer:

1.4.

Naam van de inrichting:

1.5.

Adres van de inrichting:

1.6.A*

Goedkeuring van quarantaineruimte / isolatieruimte wordt aangevraagd voor:
1.6.1.

Land(en):

1.6.2.

Diersoort:

1.6.3.

Titel of code van het certificaat:

1.6.4.

Volgende periode:

van
/
/
tot
/
/
(Deze goedkeuring kan maximaal voor één jaar aangevraagd worden en moet opnieuw
aangevraagd worden indien de infrastructuur of voorwaarden wijzigen)

OF
1.6.B*

Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie, die reeds eerder goedgekeurd werd,
wordt aangevraagd voor:
1.6.1.
Land:
1.6.2.

Diersoort:

1.6.3.

Aantal dieren:

1.6.4.

Chipnummer(s)/oormerknummer(s)/ringnummer(s) (**)

1.6.5.

Titel of code van het certificaat:

1.6.6.

Volgende periode:

1.6.7.

Gegevens van de erkende dierenarts
die toezicht houdt op de quarantaine /
isolatie (naam + ordenummer):

Van
/
/
tot
/
/
(Deze periode dient te vallen binnen de periode waarvoor de quarantaineruime/isolatieruimte
goedgekeurd werd)
Naam:

Datum:

Handtekening:
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Deel 2.:
2.1.A*

In te vullen door de FAVV-agent
De gegevens hierboven zijn correct ingevuld en de
quarantaineruimte / isolatieruimte voldoet aan de
voorwaarden beschreven in de overeenkomstige
instructiebundel:

○ in ordre

○ niet in ordre

Advies voor goedkeuring quarantaineruimte /
isolatieruimte:

○ gunstig

○ niet gunstig

Quarantaineruimte / isolatieruimte werd reeds eerder
goedgekeurd en de gegevens voor de melding van het
plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie zijn volledig en
correct ingevuld:

○ in ordre

○ niet in ordre

Advies voor aanvatten quarantaine / isolatie:

○ gunstig

○ niet gunstig

Missienummer(s) + datum(s) van de missie(s):

OF
2.1.B*

2.2.

Motivatie bij ongunstig advies:

Naam:
Datum:
Handtekening:

Deel 3.:

In te vullen door het LCE-hoofd of zijn afgevaardigde

3.1.

Bevestiging voorgaande gegevens:

○ in ordre

○ niet in ordre

3.2.

Advies :

○ gunstig

○ niet gunstig

3.3.

Motivatie bij ongunstig advies:

Naam:
Datum:
Handtekening:

* Voor een aanvraag goedkeuring quarantaineruimte / isolatieruimte dient punt A ingevuld te worden en voor een
melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie dient punt B ingevuld te worden.
** Dit vak dient steeds volledig te zijn ingevuld. Indien het invulvak te klein is, dient een bijlage te worden voorzien.
De dieren dienen per bedrijf van herkomst (VEN-nummer of CP-nummer of adres) te zijn opgelijst.
Opgelet!
Dit document vervangt de aanvraag voor een exportcertificering niet!
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