Erkenningsaanvraag voor de winning of opslag van
sperma, eicellen of embryo's van rundvee

LV-01-070530

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Departement Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw (6de verdieping)
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 BRUSSEL
T 02 552 78 85 F 02 552 78 71
leen.versmissen@lv.vlaanderen.be
www.lv.vlaanderen.be

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan een centrum een erkenning aanvragen voor de winning of opslag van sperma, eicellen of embryo's
van rundvee. Een centrum is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die sperma, eicellen of embryo's wint of opslaat
om ze in de handel te brengen. Dit formulier is een toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart
2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren (Fokkerijbesluit).
Wie vult dit formulier in?
De bedrijfsverantwoordelijke vult dit formulier in, ondertekent en bezorgt het op bovenstaand adres.
1 Gegevens van uw bedrijf.
bedrijfsnaam
ondernemingsnummer
straat en nummer
postnummer en gemeente

2 De contactgegevens van uw bedrijf.
voor- en achternaam
bedrijfsverantwoordelijke
telefoonnummer
gsm-nummer
faxnummer
e-mailadres
website
3 Vul hier de gegevens van de maatschappelijke zetel als deze verschillend is van de gegevens van uw bedrijf .
naam maatschappelijke zetel
ondernemingsnummer
straat en nummer
postnummer en gemeente

Onderwerp van de erkenning
4 Voor welke activiteit vraagt u een erkenning aan?
U kunt een of meer hokjes aankruisen.
de winning van:
sperma

eicellen

embryo’s

actieradius

nationaal

intracommunautair

sperma

eicellen

embryo’s

actieradius

nationaal

intracommunautair

de opslag van:

Gegevens van de activiteiten
5 Vul de gegevens in van de locaties waar activiteiten plaatsvinden waarvoor u een erkenning aanvraagt.
Bij vergunde activiteiten geeft u aan voor welke activiteiten het FAVV al een erkenning heeft verleend. U kunt een of
meer hokjes aankruisen.
Locatie 1
naam
straat en nummer
postcode en gemeente
Locatie 2
naam
straat en nummer
postcode en gemeente
Locatie 3
naam
straat en nummer
postcode en gemeente
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6 Vul voor de activiteiten van de volgende organisaties het erkenningsnummer van het FAVV in.
Organisatie

Activiteiten

erkenningsnummer

spermacentrum voor rundvee

winning, behandeling, bewaring en
opslag van sperma:
nationaal verkeer
intracommunautair verkeer

spermaopslagcentrum voor
rundvee

de opslag en verdeling van sperma:
nationaal verkeer
intracommunautair verkeer

embryoteam voor rundvee

de verzameling, behandeling,
overplanting en opslag van
embryo’s:
nationaal verkeer
intracommunautair verkeer

embryoproductieteam voor
rundvee

de verzameling, behandeling,
overplanting en opslag van
embryo’s:
nationaal verkeer
intracommunautair verkeer

Ondertekening
6 Kruis aan wat van toepassing is.
Het centrum voor de winning of opslag van sperma van rundvee voor het intracommunautaire handelsverkeer
verklaart dat het, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, van het Fokkerijbesluit, certificaten uitreikt.
Het centrum voor de winning of opslag van embryo's van rundvee voor het intracommunautaire handelsverkeer
verklaart dat het, in overeenstemming met artikel 16, derde lid, van het Fokkerijbesluit, certificaten uitreikt.

7 Vul de onderstaande verklaring in.
Het centrum voor de opslag van sperma, eicellen of embryo's van varkens zal geen wijzigingen aanbrengen in de
vermelding op de recipiënt waarin sperma, eicellen of embryo's initieel waren opgeslagen.
Ik verklaar de voorgaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam
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