
Verklaring voedering van dieren conform de “VLOG standaard” 
 

Gegevens verkopende partij 

Naam  

Adres  

Postcode en plaats  

Land  

Telefoonnummer  

 

De verkopende partij verklaart bij deze dat onderstaande dieren/diergroepen gevoerd zijn volgens de “VLOG standaard”1: 

Levensnummer/andere informatie ter identificatie 
van individuele dieren/diergroepen 

Gevoerd conform “VLOG standaard” vanaf2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

In het geval van een vast opfokbedrijf voor de afnemende partij, volstaat het eenmalig invullen van dit formulier waarbij 

bovenstaande tabel niet ingevuld hoeft te worden. Het opfokbedrijf verklaart dan de op het moment van overdracht, de 

dieren minimaal 3 maanden gevoerd te hebben conform “VLOG standaard’. 

De verkopende partij informeert de afnemer bij wijzigingen of correcties van deze verklaring indien dit het geval blijkt te 

zijn.  

De verkopende partij autoriseert Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) om de  nauwkeurigheid van de informatie 

voor “ohne Gentechnik”-conforme voeding te checken, dit kan middels controle op het bedrijf. Deze vinden 

steekproefsgewijs of bij reden tot verdenking plaats en hierbij kunnen monsters genomen worden voor test doeleinden. 

Deze inspecties kunnen namens VLOG door derden worden uitgevoerd. Dit document dient aantoonbaar aanwezig te zijn 

op het bedrijf van de aankopende partij. 

 

Handtekening verkopende partij 

 

Datum 

 

1 Voedering volgens de “VLOG standaard” houdt in dat enkel voeders worden verstrekt die niet van een aanduiding overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 of 1830/2003 zijn voorzien of zouden zijn voorzien indien deze voeders in de handel zouden worden 

gebracht. Dit betekent dat voeders niet genetisch gemodificeerd zijn, geen genetisch gemodificeerde componenten bevatten of 

geproduceerd zijn door genetisch gemodificeerde organismen. 

2 Noteer de datum waarna het dier continu is gevoerd volgens de “VLOG standaard”. Indien deze periode is onderbroken, gaat de 

minimumvoederduur voor dit dier opnieuw in. 

Dit document is opgesteld op basis van de “Annex 2 versie 01-09-20 in de VLOG standaard”. Er wordt geen garantie geboden op 

volledigheid/geldigheid van dit document bij publicatie van nieuwere versies van de “VLOG standaard”. 


