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FORMULIER: AANVRAAG, WIJZIGING OF STOPZETTING
VAN EEN 1 OP 1– RELATIE OP EEN BIGGENOPFOKBEDRIJF
☐ EERSTE AANVRAAG REGISTRATIE 1 op 1- relatie
☐ WIJZIGING AAN EEN BESTAANDE 1 op 1- relatie
☐ wijziging fokbedrijf van aanvoer
☐ toevoeging of wijziging vleesvarkensbedrijven van afvoer
☐ STOPZETTING VAN EEN 1 op 1- relatie
☐ stopzetting 1 op 1 - relatie met het fokbedrijf ( aanvoer)
☐ stopzetting 1 op 1 - relatie met vleesvarkensbedrijven (afvoer)
VOORWAARDEN BETREFFENDE 1-OP-1-RELATIE:
-

Enkel biggenopfokbedrijven komen in aanmerking voor een 1 op 1 - relatie
Het betrokken biggenopfokbedrijf voert enkel van één enkel Belgisch fokbedrijf biggen aan
Het biggenopfokbedrijf koopt geen biggen aan uit het intracommunautair handelsverkeer
Het betrokken fokbedrijf voert enkel biggen af naar één biggenopfokbedrijf
Het vleesvarkensbedrijf dat de biggen van het betrokken biggenopfokbedrijf aanvoert kan geen
biggen van andere bedrijven aanvoeren (het biggenopfokbedrijf mag wel biggen afvoeren naar
meerdere vleesvarkensbedrijven die telkens een 1 op1 - relatie hebben met dit
biggenopfokbedrijf)

BE

BESLAGNUMMER
(indien gekend)

-

GEGEVENS VERANTWOORDELIJKE HOUDER
Naam + voornaam: .....................................................................................................................................
Straat + huisnummer: ...............................................................................................................................
Postcode + gemeente: ...............................................................................................................................
Telefoonnummer: .......................................................................................................................................
GSM:.................................................... E-mail: .........................................................................................
BESLAGADRES biggenopfokbedrijf
Straat + huisnummer: ...............................................................................................................................
Postcode + Gemeente: ..............................................................................................................................
Fokbedrijf (bedrijf van aanvoer) - beslagadres
Beslagnummer: BE………………………….-0201
Straat + huisnummer .................................................................................................................................
Postcode + gemeente: ...............................................................................................................................
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Vleesvarkensbedrijven ( bedrijven van afvoer) - beslagadres
1) Beslagnummer: BE ................................... -0201
Straat + huisnummer: ........................................................................................................................
Postcode + gemeente: ......................................................................................................................
2) Beslagnummer: BE ................................... -0201
Straat + huisnummer: .......................................................................................................................
Postcode + gemeente .......................................................................................................................
3) Beslagnummer: BE ................................... -0201
Straat + huisnummer: .......................................................................................................................
Postcode + gemeente: ......................................................................................................................
(als er meer vleesvarkensbedrijven zijn, vul dan meerdere documenten in a.u.b.)

Opmerkingen: ............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Handtekening verantwoordelijke van het biggenopfokbedrijf + datum

Deze aanvraag wordt voor advies overgemaakt aan het FAVV . Bij positief advies van het FAVV wordt
de 1 op 1 - relatie geregistreerd in de Saniteldatabank. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. De
overige beslagen (aanvoer/afvoer) worden eveneens schriftelijk geïnformeerd.
Voorbehouden voor DGZ
Ontvangstdatum:
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