Aanvraagformulier certificatie levende dieren en dierlijke producten
(sperma/embryo’s/eicellen)

Gelieve het volledig ingevulde formulier te mailen of te faxen naar uw LCE1 uiterlijk om 12 uur van de werkdag
die de certificering voorafgaat:
Kies uw LCE

A. Facturatiegegevens (gegevens van de aanvrager) De certificaten zijn betalend overeenkomstig het KB van 10
november 2005 http://www.favv.be/financiering/retributies/ :
ON-nummer2 of in het geval van particulieren het

Contactpersoon:

rijksregisternummer:

Telefoonnummer:

Naam en adres van het bedrijf:

GSM:

B. Hierbij vraag ik de certificering aan voor het volgende lot dieren/producten:
INTRA-nr. uit TRACES:
VEN-nummer³ van de plaats van oorsprong (vertrek):
Aantal:
Diersoort/product:

Type1: Maak een selectie

Paarden - model formulier1: Niet van toepassing
Voorziene datum en uur van vertrek:
Voorzien uur van begin en einde van lading (I.15):
Gewenste datum en uur van certificatie (vóór begin lading)4:
Verzender (I.1) (naam en adres):

Plaats van oorsprong (vertrek) (I.12) (naam en adres):

Erkennings-/toelatings- of registratienummer:
Geadresseerde (I.5) (naam en adres):

Plaats van bestemming (I.13) (naam en adres):

Erkennings-/toelatings- of registratienummer:

Departement/regio/provincie (I.11):
Land:

Land (I.10):

Vervoerder (I.17) (naam en adres):

Nummerplaat (I.16):
Duur transport (I.29):
Bij commercieel transport > 8u wordt een ingevuld reisjournaal
48u voor vertrek bezorgd aan de LCE.
Transitlanden (I.27):

Land:

Bij export naar derde landen: GIP van uitgang (I.28):

Erkenningsnummer:
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Bijkomende relevante informatie (chipnummers, identificatienummers, spf bedrijf, GPS coördinaten,…)5:

De volgende bijlagen zijn bij deze aanvraag gevoegd:
Lijst van identificatienummers

Documenten van de vervoerder

Reisjournaal

Analyseresultaten

Andere:
Op het moment van de fysieke controle dienen alle noodzakelijke documenten aanwezig te zijn en voorgelegd
worden aan de certificeerder zoals bv. paspoorten, analyseverslagen, …
D. Kies 1 van de 3 mogelijkheden:
Ik stel een computer met internetverbinding en printer ter beschikking op de plaats van certificering die gebruikt
mag worden door de certificeerder.
Ik neem er akte van dat de tijd nodig om het certificaat volledig af te werken in TRACES op de plaats van certificatie, mij zal gefactureerd
worden op basis van de door de certificeerder reëel gepresteerde tijd en dat deze tijd kan gereduceerd worden door zelf deel 1 van het
certificaat in TRACES in te vullen.

Ik stel geen computer met internetverbinding ter beschikking maar heb deel I van het certificaat reeds volledig
ingevuld in TRACES.
Ik neem er akte van dat de tijd nodig om het certificaat af te werken in TRACES, elders dan op de plaats van certificatie, mij zal
gefactureerd worden op volgende wijze: 10 minuten per certificaat waarbij het inbrengen van 10 identificatienummers in deze tijd is
inbegrepen, bij het niet invullen van de identificatiegegevens zullen daarbovenop 15 minuten worden bijgeteld per groep van 1 tot 30
bijkomende identificatienummers; de maximum tijd voor encodering in TRACES per certificaat is vastgelegd op 2 uur.

Ik stel geen computer met internetverbinding ter beschikking en heb deel I van het certificaat niet in TRACES
ingevuld.
Ik neem er akte van dat de tijd nodig om het certificaat volledig in te brengen in TRACES, elders dan op de plaats van certificering, mij zal
gefactureerd worden op volgende wijze: 30 minuten voor het eerste certificaat en 15 minuten voor elk volgend certificaat waarbij het
inbrengen van 10 identificatienummers in deze tijd is inbegrepen, daarbovenop zullen 15 minuten worden bijgeteld per groep van 1 tot 30
bijkomende identificatienummers; de maximum tijd voor encodering in TRACES per certificaat is vastgelegd op 2 uur.

De huidige aanvraag is volledig en oprecht en ik geef mijn akkoord over de hierboven vermelde modaliteiten.
Naam, datum, handtekening

Légende:
1

Selecteer uit het keuzemenu
ON= ondernemingsnummer zoals opgenomen in de Kruispuntbank van ondernemingen
3
VEN= vestigingseenheidsnummer zoals opgenomen in de Kruispuntbank van ondernemingen
4
Certificatie zal gepland worden binnen een tijdspanne van 3u te rekenen vanaf dit gewenste tijdstip. De certificatie moet plaatsvinden
binnen een zekere tijdspanne voor het vertrek van de dieren/producten. Gelieve u te informeren bij uw PCE.
2

5

Een lijst met de identificatienummers van de dieren is verplicht indien geen computer met internetverbinding ter beschikking wordt
gesteld en in ieder geval voor honden, katten en paarden; indien het vak onvoldoende groot is, gelieve een bijlage bij te voegen.
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