
 
vzw Belpork asbl   

Koning Albert II-laan 35, bus 54 – 
Avenue Roi Albert II 35, boîte 54 

1030 Brussel – Bruxelles 
Tel.  02/552 81 44 – Fax 02/552 81 30 

 
 
 
 

 
Aansluitingsformulier varkensproducent of handelaar 

 
 
Inschrijving 
 
Ondergetekende, …..……………………..…………………………..………. (naam deelnemer), 

Beslagadres ……………………………………………………….…………………………………, 

 □ Open bedrijf  □ Gesloten bedrijf 

Correspondentieadres:………………………………………………………………………………., 

TEL:………………………….……………………GSM:……………………………………………... 

FAX:……………………………………………………………………………………………………. 

E-mail (indien beschikbaar) :……………………………………………………………………….; 

Verantwoordelijke (aankruisen wat van toepassing is) 
 
                                                               Klopcode                                                 Beslagnummer 

  vleesvarkensproducent   
    met klopnummer  

          
B E         _     

  handelaar in levende 
     varkens 
 
Vertrekfiche:   □ papier        OF  □ digitaal  (aankruisen wat van toepassing is) 

Hoe wenst u uw correspondentie te ontvangen?  □ papier        OF     □ digitaal   
 
aangesloten bij de groepering: ..……………………………………………(naam groepering), 
bevestigt hierbij kennis genomen te hebben van het Certus-lastenboek en het Certus-reglement en verklaart hiermee akkoord te 
gaan. 
Bovendien verklaart de deelnemer zich akkoord met eventuele wijzigingen aan het Certus-lastenboek of het Certus-reglement 
volgens beslissing van de Raad van Bestuur van de vzw Belpork.  De deelnemer wordt hiervan door zijn groepering op de 
hoogte gebracht. 
 
Gegevens nationaal identificatie- en registratiesysteem (enkel van toepassing voor varkensproducent): 
 
Door het ondertekenen van deze verklaring verleent de deelnemer varkensproducent de uitdrukkelijke toegang aan de vzw 
Belpork en de door haar aangestelde controleorganen tot de informatie die opgeslagen wordt in het nationaal identificatie- en 
registratiesysteem (vb. in België Sanitel) over zijn/haar beslag.   
Meer specifiek gaat het over adresgegevens van het beslag en wijzigingen, oormerknummers, geboortedatum, rastype, 
geslacht, aankoopdatum, datum en land van import, herkomstbeslag, beslag van bestemming, administratief statuut, sanitair 
statuut, contaminant statuut, uitgiftedatum en identificatie- en registratiedocumenten. 
 
De toegang tot deze gegevens kan te allen tijde herroepen worden per aangetekende brief aan Belpork vzw en heeft van 
rechtswege het verlies van de erkenning of kandidatuur tot gevolg. 
 
Deze informatie zal door de vzw Belpork strikt vertrouwelijk behandeld worden.  
 
Voor akkoord, 
 
Naam deelnemer:…………………………………………………………. (verplicht in te vullen) 
(handtekening): 
 
 
Datum:……………….(verplicht in te vullen) 
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