
 

 
BIJLAGE III – Model 

 (Versie 4 –juni 2009) 
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 

EN LEEFMILIEU 
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID 

VAN DE VOEDSELKETEN 
 Volgnr. : …………………………..…….

 

VETERINAIRE CONTROLE OP HET VERVOER, HET VERSNIJDEN EN DE OPSLAG  
VAN VLEES IN AFWACHTING VAN DE RESULTATEN VAN DE BSE-TESTS  

 

LUIK A – Vervoerstoelating (1) 
Ondergetekende, Dr …………………………………………….... , keurder bij het FAVV in het slachthuis te, 
………………………………………….….., geeft de toelating om, in afwachting van de resultaten van de BSE-tests, het vlees van het 
getest karkas / naburig karkas (2) afkomstig van het volgend dier :  

- diersoort : ………………………………………………………….…….., categorie :  .........................................................................  
- SANITEL-oormerknummers :  ..............................................................................................................................................................  
- geslacht gewicht (kg) ……………….……………………, identificatienummer bij weging  ...............................................................  
- FAVV-referentie van het getest karkas / naburig karkas (2) :  ................................................................................................................  

waarvan de eigenaar in het slachthuis (naam, adres) ……………………………………………………………………………………. is, 
uit te benen, te versnijden en te verpakken in de volgende erkende uitsnijderij :  ..............................................................................................  
onder veterinair toezicht, in afwachting van de resultaten van de tests, nadat het onderworpen werd / niet onderworpen werd (2) aan een 
indeling door een erkend classificeerder.  
Het karkas wordt vanuit het slachthuis vervoerd door middel van volgend vervoermiddel voor vlees :  

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

Gedaan te ……………………………….., op …………………………….……….. 
 

 
(Naamstempel en handtekening van de keurder in het slachthuis) 

 

LUIK B – Attest voor versnijden en opslaan onder veterinaire toezicht (3) 
Ondergetekende, Dr …………………………………………………………………………………, controledierenarts bij het FAVV in de 
erkende uitsnijderij ……………………………………………..…. verklaart dat het in luik “A” hierboven beschreven vlees uitgebeend, 
versneden en verpakt werd op (datum) :  ...........................................................................................................................................................  
onder mijn toezicht met het oog op de opslag ervan onder veterinair toezicht in afwachting van het resultaat van de BSE-tests.  
De eindverpakkingen werden gemerkt door etiketten waarop dezelfde vermeldingen staan als op die welke in het slachthuis werden 
aangebracht op het overeenstemmend karkas.  
De eindverpakkingen, aantal ……………………….…, met een totaal gewicht van ……………….…..….. kg, werden door mijn toedoen 
verzegeld onder nr. ………….. en onder mijn controle opgeslagen in de koelruimten van de uitsnijderij op (datum)  .....................................  

Gedaan te ……………………………….., op ………………………………….… 
 
 
 
 

(Naamstempel en handtekening van de controledierenarts in de uitsnijderij) 
LUIK C – Beslissing na afloop van de opslag onder veterinair toezicht(4) 
Ondergetekende, Dr …………………………………………, controledierenarts bij het FAVV in de erkende inrichting voor opslag van 
vlees vermeld in voormeld luik « B » verklaart dat het hierboven beschreven vlees, op basis van het gunstig / ongunstig resultaat van de 
BSE-tests (2):  
- als gespecificeerd risicomateriaal in beslag werd genomen en gedenatureerd op (datum)………….. teneinde te worden overgedragen aan 
de aangestelde van het destructiebedrijf ; 
- geschikt voor menselijke consumptie werd verklaard en bekleed met  stempel …………………..………..op (datum)  .................................  

Gedaan te .……………....………………, op ……………………………………. 
 
 
 
 

(Naamstempel en handtekening van de controledierenarts in de uitsnijderij) 
 

LUIK D – Controle (5) 
Gezien en geklasseerd te… …………………….…., op …….……………………..……… 

 
 
 

 
(Naamstempel en handtekening van de keurder in het slachthuis)

                                                 
1
 Het origineel exemplaar van het document waarvan luik « A » behoorlijk is ingevuld en ondertekend door de keurder, begeleidt het vlees tijdens het direct vervoer 

van het slachthuis naar de uitsnijderij en de opslagruimte, waar het bij het binnenkomen overhandigd wordt aan de controledierenarts. De keurder bewaart in het 
slachthuis een kopie ervan tot het origineel exemplaar terugkomt, waarvan de luiken « B » en « C » behoorlijk zijn ingevuld. 
2
 Schrappen wat niet past. 

3
 De controledierenarts vult luik « B » in en ondertekent het na afloop van het versnijden en het opslaan in de uitsnijderij. Hij stuurt onmiddellijk een kopie naar de 

keurder in het slachthuis vermeld in luik « A » en bewaart het origineel exemplaar in de uitsnijderij gedurende de duur van opslag. 
4
 Nadat de opslag onder veterinair toezicht beëindigd is, vult de controledierenarts van de uitsnijderij het luik « C » in en ondertekent hij het. Hij stuurt het origineel 

exemplaar, waarvan de luiken « B » en « C » behoorlijk zijn ingevuld, terug naar de keurder van het in luik « A » vermelde slachthuis. Hij bewaart hiervan gedurende 
drie jaar een kopie in de uitsnijderij. 
5
 De keurder vult luik « D » in en ondertekent het zodra hij het origineel exemplaar van het document terugkrijgt, waarvan de luiken « B » en « C » behoorlijk zijn 

ingevuld, en hij bewaart dit document in het slachthuis gedurende drie jaar . 


