Aanvraagformulier voor het bekomen van een machtiging
voor de invoer uit 3de landen van voor onderzoek en
diagnose bestemde monsters van dierlijke oorsprong
Formulier volledig in te vullen en te versturen naar DG controle – NICE – Importteam – TCE GCP
(fax 02/211.84.69. – e-mail import@favv.be)
A. Gegevens van de aanvrager (De invoermachtigingen zijn betalend overeenkomstig het KB van 10
november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende
de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De retributies
voor de geleverde prestatie(s) worden gefactureerd aan de aanvrager. Alle informatie betreffende deze
retributies alsook de tarieven zijn terug te vinden op http://www.favv.be/financiering/retributies/ )
Aanvrager (naam, adres en VEN)(1):

Referentienr. van de aanvraag(2):
Contactgegevens van de aanvrager:

Tel.

Fax.

e-mail :

B. Hierbij vraag ik een invoermachtiging aan voor volgende dierlijke bijproducten bestemd voor
onderzoek en/of diagnose:
Aard van de voor onderzoek en/of diagnose
bestemde monsters(3) (met inbegrip van de
diersoort en de eventuele behandeling die
de producten hebben ondergaan):
Dierlijke producten afkomstig van:

Proefdieren zoals gedefinieerd in art. 2 onder d van Richtlijn
86/609/EEG
Landbouwhuisdieren zoals gedefinieerd in art. 3 lid 6 van
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Wilde dieren zoals gedefinieerd in art. 3 lid 7 van
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Gezelschapsdieren zoals gedefinieerd in art. 3 lid 8 van
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Waterdieren zoals gedefinieerd in art. 3 lid 9 van
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Andere:……………………………………

Dierlijke bijproducten/afgeleide producten
van categorie(4):
Bevatten de dierlijke bijproducten
ziekteverwekkers, zo ja welke?

Ja

…………………………………Nee

Hoeveelheid/aantal(5):
(1)

VEN: vestigingseenheidsnummer zoals opgenomen in de Kruispuntbank van ondernemingen .
referentie zal worden vermeld op de factuur voor de betaling van de retributies.
(3) Dierlijke bijproducten en afgeleide producten die bestemd zijn voor: onderzoek in het kader van
diagnostische activiteiten of analyse ter bevordering van de wetenschappelijke en technologische
vooruitgang in het kader van educatieve of onderzoeksactiviteiten.
(4) Vul 1, 2 of 3 in om aan te geven of de dierlijke bijproducten tot categorie 1, 2 of 3 materiaal behoren
zoals gedefinieerd in de artikelen 8, 9 en 10 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.
(5) Eén invoermachtiging per zending waarbij onder een zending wordt verstaan: een hoeveelheid
producten van hetzelfde type, die verschillende categorieën dierlijke bijproducten kan bevatten, van
dezelfde afzender afkomstig is, waarop hetzelfde handelsdocument van toepassing is en die met
hetzelfde vervoermiddel naar dezelfde ontvanger vervoerd worden.
(2) Deze
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Land van oorsprong

Land van herkomst

Herkomst (Naam en adres):

Bestemming (Naam, adres en in
voorkomend geval nr. toelating van de FOD
Volksgezondheid Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu voor het
gebruik van dierlijke bijproducten voor
onderzoek en/of diagnose):
Korte beschrijving van het geplande
onderzoek en/of de geplande diagnose:

Voorziene grensinspectiepost van
binnenkomst in de EU:

Ik, ondergetekende, verklaar dat de bovenstaande gegevens correct en volledig zijn en
overeenstemmen met de bedoelde producten.
Naam verantwoordelijke:

Datum:

Handtekening:
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