
LCE : …………………………………………

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Erk. Nr. :

Naam :
Herten -

reeën
Ever-

zwijnen
Ander 

tweeh. wild
Haarwild Vederwild

Aantal stukken aangevoerd

Aantal stukken goedgekeurd

Gewicht der goedgekeurde stukken

Aantal stukken afgekeurd

Gewicht der afgekeurde stukken

Dood te wijten aan andere oorzaak dan jacht of niet gedood overeenkomstig de 
bepalingen van de jacht

Open beenbreuken die niet rechtstreeks met het jagen verband houden

Door de jager gesignaleerde abnormale gedragingen en storingen van de 
algemene gezondheid van het levende dier

Laattijdige evisceratie

Lijdt aan een voor mens of dier besmettelijke ziekte

Uitgebreide letsels of verontreiniging of algemene doorsijpeling van het 
bindweefsel

Aanwezigheid van tumoren of abcessen in grote getalen of verspreid in 
verschillende organen of in spieren

Afwijkende kleur, geur of smaak van het vlees

Afwijkende consistentie in het bijzonder ten gevolge van oedeem of uitmergeling

Polartritis, acute pleuropneumonie of peritonitis evenals vergroeiingen van 
organen met het borstvlies of het buikvlies

Onsteking van de darmen, de navelstreng of de testikels

Aantasting van de lever of de milt evenals icterus

Ernstige gasvorming in het maagdarmkanaal met verkleuring van de inwendige 
organen

Aanwezigheid van vreemde lichamen in de lichaamsholten, de maag, de darmen 
of de urinewegen, gepaard met verkleuring van borst- of buikvlies

Bevestigd of nakend bederf, septicemie of septicemisch uitzicht of pyemie

Uitgebreide bezoedeling

Vergiftiging

Aanwezigheid van residuen van stoffen die het vlees gevaarlijk of schadelijk 
kunnen maken voor de gezondheid van de mens

Ongunstig resultaat van bacteriologisch onderzoek van het vlees

Trichinose

Gewicht afgekeurde delen vlees

Gewicht afgekeurde slachtafvallen
De verantwoordelijke Dierenarts* 

(naam, datum en handtekening)
* enkel in te vullen wanneer overgemaakt per post of fax

Klein vrij wild

Werkinstrukties: enkel gehele getallen gebruiken - karkassen waarvan minder dan de helft (gewicht dient als referentie) afgekeurd werd, rekenen als 
volledig goedgekeurde karkassen - karkassen waarvan de helft of meer (gewicht dient als referentie) afgekeurd werd, rekenen als volledige afgekeurde 
karkassen - gewichten afronden op kilo's - voor de maanden waarin geen enkele activiteit heeft plaatsgevonden, een exemplaar invullen door "nihil" van de 
ene hoek naar de andere hoek op de ganse breedte te schrijven - het exemplaar aan de LCE overmaken voor de 20ste van de maand volgend op de maand 
waarin de dieren gekeurd werden - origineel te bewaren in de inrichting gedurende twee jaar.

GEHELE AFKEURING

Het LCE hoofd of het PRI-sectorhoofd*

SLACHTSTATISTIEKEN : VRIJ WILD

JAAR : MAAND :

GEDEELTELIJKE AFKEURING

Detail der afgekeurde gehele stukken  :                                                      Redenen van afkeuring  

Grof vrij wild


