
Verantwoordelijke: GSM (of TEL):
Naam bedrijfszetel: FAX: 
Administratief adres: E-mail:

BEDRIJFSDIERENARTS
NAAM: GSM (of TEL):
ADRES:

Adres beslag: Geboortedatum:

Aantal opgezette dieren:

Bijkomde informatie:

Soort pluimvee: 

Kwaliteitslabel:

INFO VOEDER: (laatste 6 weken)

Begindatum Einddatum

Begindatum Einddatum Wachttijd

Naam vaccin (kies uit dropdown-lijst)

DEEL 2 - INFORMATIE OVER HET LOT PLUIMVEE

Beslagnummer (formaat BEXXXXXXXX-030X):

VOEDSELKETENINFORMATIE SLACHTPLUIMVEE - braadkippen            
versie 01/12/2020 zonder formules

DEEL 1 - INFORMATIE OVER PRODUCENT EN BEDRIJFSDIERENARTS

PRODUCENT

BRAADKIPPEN Aantal dieren naar slachthuis:

Bezettingsdichtheid > 33 kg/m²?   

Naam voederleverancier:

Gemiddeld gewicht in kg/kip:

Totaal sterftepercentage:

INFO ZIEKTEN, SYMPTOMEN EN GENEESMIDDELEN: (laatste 6 weken)
Geneesmiddelenbehandeling 

Ziekten / symptomen Leeftijd dieren 
in dagenNaam (kies uit dropdown-lijst)

Naam leverancier enkelvoudige grondstoffen:

Naam geneesmiddel / gemedicineerde voeders / voederadditief 
(kies uit dropdown-lijst:) Wachttijd

INFO VACCINATIE: (laatste 6 weken)

Leeftijd dieren in dagen

BESLAG:

NeenJa



Ingangscontrole

Beslagnummer 
broeierij

Uitgangscontrole

Werden de kuikens geboren in België?

Werd het pluimvee gehouden in België?

ONDERTEKENING OF VERZENDING IS DE BEVESTIGING DAT DE HIERBOVEN VERMELDE INFORMATIE NAAR WAARHEID WORDT VERS

Handtekening producent: Datum:

IK AANVAARD DIT PLUIMVEE VOOR HET SLACHTEN: 

Datum:

Handtekening officiële dierenarts: Datum:

ONDERZOEKEN UITGEVOERD IN HET KADER VAN DE VOEDSELVEILIGHEID

Serotypering:

DEEL 3 - INFORMATIE VAN BELANG VOOR EXPORT NAAR DERDE LANDEN

Werd er in de afgelopen 12 maand op het bedrijf:

- een uitbraak van HPAI vastgesteld?

Omschrijving Salmonella controle Referentienummer beproevingsverslag

Serotypering:

Werd er in de afgelopen 12 maand op het bedrijf:

- een geval van paardenencephalomyelitis 
vastgesteld?

- een uitbraak van LPAI vastgesteld?

- een uitbraak van NCD vastgesteld?

Bevond het bedrijf zich in de laatste 12 maanden in een zone afgebakend omwille van :

- Hoog pathogene aviaire influenza (HPAI)

DEEL 5 - FAVV - CONTROLE: VKI GECONTROLEERD

DEEL 4 - GOEDKEURING SLACHTHUIS

Handtekening verantwoordelijke slachthuis:

- Eén van volgende ziektes (vogelcholera 
(pasteurellosis), aviaire tyfuskoorts (Salmonella 
gallinarum), pullorose (Salmonella pullorum), 
ziekte van Gumboro, Inflammatory Bowel 
Disease (IBD), ziekte van Marek, aviaire 
infectieuze laryngotracheïtis, aviaire infectieuze
bronchitis, aviaire mycoplasmosis (Mycoplasma 
gallisepticum),
psittacosis (ornithosis), chlamydiosis, aviaire 
infecteuze encephalomyelitis,
aviaire leucose, aviaire tuberculose, 
paramyxovirosis) gediagnosticeerd
door een dierenarts ?

BIJZONDERE VERMELDINGEN:

IK VERKLAAR DAT DEZE VERKLARING VOLLEDIG IS EN DAT ALLE WACHTTIJDEN WERDEN GERESPECTEERD.

- Laag pathogene aviaire influenza (LPAI)

- Ziekte van Newcastle (NCD)

Ja

Nee, land van geboorte:

Ja, datum van vrijgave van bedrijf:
Nee

Ja, datum van vrijgave van bedrijf: 
Nee

Ja, datum van vrijgave van bedrijf:

Ja, datum van de laatste melding:
Nee

Ja, welke en datum (data) vaststelling:

Nee

Nee

Ja

Nee, land van herkomst:

Afwezig Aanwezig

Afwezig Aanwezig

Ja, onder voorwaardenJa

Ja, datum van de opheffing van de zone:
Nee

Ja, datum van de opheffing van de zone:
Nee

Ja, datum van de opheffing van de zone:

Nee

Neen
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