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Info vooraf : 

Dit document is niet bestemd voor onderstaande 2 situaties; hiervoor is de procedure aankoop van 
toepassing (aankooponderzoeken door uw bedrijfsdierenarts): 

 Uw dier heeft uw beslag tijdelijk verlaten (vb. handelstal, markt, veiling) en keert terug 
 Uw dier heeft uw beslag niet verlaten en de datum onder het verkleefd vignet is meer dan 7 

dagen* geleden.    (*postdatum of afgiftedatum is bepalend) 

De gevallen waarvoor u een herdruk zonder aankooponderzoeken kunt aanvragen, vindt u hieronder: 
Werknummer(s): 

 

Beslagnummer: 

 

Naam verantwoordelijke: 

 

 
☐ Identificatiedocument(en) niet ontvangen of verloren gegaan 

(Herdruk ten vroegste 10 dagen na verzendingsdatum bij DGZ) 

Na herafdruk is enkel het document met de hoogste afdrukversie geldig en bruikbaar. Indien u toch nog in het 
bezit komt van het identificatiedocument met de lagere versie stuurt u dit terug naar DGZ. 

☐ Andere reden (bv. paspoort foutief ingevuld, verkeerd paspoort ingevuld,…. Vul de reden hieronder aan a.u.b.) 
(het volledig paspoort - zonder verkleefd sanitair vignet - samen met dit document overmaken aan DGZ) 

  .................................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................  

Opgelet: Indien u de herdruk  meer dan 7 dagen na de validatiedatum (= datum onder verkleefd vignet) aanvraagt,  dan 
is de procedure ‘Aankooponderzoeken’ van toepassing. 

Vraag voor herdruk van het identificatiedocument van een aangekocht dier, na ontvangst van het resultaat van het 
aankoopprotocol. Op deze herdruk wordt het BVD-statuut op basis van het  resultaat van het aankoopprotocol  afgedrukt 
(kostenloze herdruk). 

Datum …../……/…… Handtekening verantwoordelijke 
  ................................................................................  

 
Vak voorbehouden aan DGZ Herdruk toegestaan: ☐ Ja ☐ Neen, reden / gevolg 

Ontvangstdatum …../…../…… 

Verwerkt op …./…../…….. door  ..........................  nr. vKc: 
 

Document - en in voorkomend geval gevalideerde paspoort(en) - overmaken aan: 
DGZ   Industrielaan 29 - 8820 Torhout  •  Tel: 078 05 05 23  •  Fax: 078 05 23 23  •  helpdesk@dgz.be 
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mailto:info@dgz.be

