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Diergezondheidscertificaten voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren  
geslacht op het bedrijf van oorsprong 

 
Diergezondheidscertificaten voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren die op het bedrijf van 

oorsprong zijn geslacht 
(model voor niet in de tijd gescheiden  antemortemkeuring en slachting)  

 

Naam van de officiële 
dierenarts  

 Nr. DMO  

 
1. Identificatie van de dieren 

Diersoort   Aantal dieren  

 
Identificatiemerken: 

    

    

 
2. Herkomst van de dieren  

Adres van het bedrijf 
van oorsprong  

 Identificatie van de 
stallen1 

 

 
3. Bestemming van de karkassen  

Adres van het 
slachthuis  

 Identificatie van het 
vervoermiddel 

 

 
4. Andere nuttige informatie   

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Verklaring  
 
De ondergetekende verklaart: 

I. dat de in deel 1 beschreven dieren op het bedrijf van oorsprong op 
........................................(dag) om ...........................................(tijdstip) een antemortemkeuring 
hebben ondergaan en geschikt zijn bevonden om te worden geslacht; 

II. dat zij op het bedrijf van oorsprong zijn geslacht om ............................................... (tijdstip), en 
dat het slachten en het uitbloeden correct zijn uitgevoerd; 

III. dat de volgende vaststellingen inzake diergezondheid en dierenwelzijn werden gedaan: 
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………… ; 

IV. dat de registers en de documenten betreffende deze dieren aan de wettelijke eisen voldeden 
en dat ze het slachten van de dieren niet verhinderden. 
 

Gedaan te (Plaats) 
.................................................……………………… 

 Op (datum)  

Zegel (of stempel) 

 

 Handtekening van 
de officiële 
dierenarts 

 

                                                      
1 Facultatief 
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Diergezondheidscertificaten voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren die op het bedrijf van 

oorsprong zijn geslacht 
(model voor in de tijd gescheiden antemortemkeuring en slachting)  

 

Naam van de officiële 
dierenarts  

(antemortemkeuring) 

 Nr. DMO  

 
1. Identificatie van de dieren 

Diersoort   Aantal dieren  

 
Identificatiemerken: 

    

    

 
2. Herkomst van de dieren  

Adres van het bedrijf 
van oorsprong  

 Identificatie van de 
stallen2 

 

 
3. Andere nuttige informatie   

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Verklaring  
 
De ondergetekende verklaart : 

I. dat de in deel 1 beschreven dieren op het bedrijf van oorsprong op 
........................................(dag) om ...........................................(tijdstip) een antemortemkeuring 
hebben ondergaan en geschikt zijn bevonden om te worden geslacht; 

II. dat de volgende vaststellingen inzake diergezondheid en dierenwelzijn werden gedaan : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… ; 

III. dat de registers en de documenten betreffende deze dieren aan de wettelijke eisen voldeden 
en dat ze het slachten van de dieren niet verhinderden. 
 

Gedaan te (Plaats) 
.................................................……………………… 

 Op (datum)  

Zegel (of stempel) 

 

 

 

 Handtekening van de 
officiële dierenarts die 
de antemortemkeuring 
heeft uitgevoerd 

 

 
 

                                                      
2 Facultatief 
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Naam van de officiële 
dierenarts  

aanwezig tijdens het 
slachten 

 Nr. DMO  

 
5. Identificatie van de dieren 

 
Identificatiemerken3: 

    

    

 
6. Bestemming van de karkassen  

Adres van het 
slachthuis  

 Identificatie van het 
vervoermiddel 

 

 
7. Andere nuttige informatie   

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Verklaring  
 
De ondergetekende verklaart: 

I. dat alle geslachte dieren overeenstemmen met de in deel 1 geïdentificeerde dieren; 
II. dat deze dieren op het bedrijf van oorsprong zijn geslacht op .................................. (tijdstip), 

en dat het slachten en verbloeden correct zijn uitgevoerd; 
III. dat de volgende vaststellingen inzake diergezondheid en dierenwelzijn werden gedaan : 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… ; 

IV. dat de documenten m.b.t. deze dieren in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen en het 
slachten van de dieren niet verhinderden. 
 

Gedaan te (Plaats) 
.................................................……………………… 

 Op (datum)  

Zegel (of stempel) 

 

 

 

 Handtekening van 
de officiële 
dierenarts die bij 
het slachten 
aanwezig is 

 

 

 

                                                      
3 Alleen invullen als de lijst van geslachte dieren niet precies dezelfde is als de lijst van in deel 1 geïdentificeerde dieren 


