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1. Toelichting en uitwerking
a) Achtergrond
Het programma zelfcontrole antibiotica pluimveesector van AVINED is in 2016 gestart. Aanleiding
voor de start van dit programma waren eerdere signalen over mogelijk ‘niet correct’ of ‘illegaal’
gebruik van antibiotica. Het bestuur van AVINED heeft hierop besloten om - naast de
administratieve controles via IKB Kip en de regeling Geborgde Pluimveedierenarts - een
programma op te stellen om de betrouwbaarheid van de gegevens te borgen. In het programma
worden (steekproefsgewijs) monsters genomen die worden geanalyseerd op aanwezige
antibiotica. Deze worden vervolgens getoetst aan de in de database CRA geregistreerde
antibiotica. Deelnemers aan het programma voldoen aan de verplichting (zowel wettelijk als in
IKB Kip) om aan zelfcontrole kritische stoffen te doen.
b) Inhoud programma
Welke bedrijven?
Het AVINED-programma zelfcontrole is gericht op het gebruik en de registratie van antibiotica in
de pluimveevleessector. AVINED biedt het programma aan de volgende bedrijven in de
pluimveevleessector aan: fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven, opfokbe drijven,
vleeskuikenbedrijven en kalkoenbedrijven.
Welke antibiotica?
De monsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van een groot aantal antibiotica(groepen).
De lijst met groepen antibiotica waarop wordt gecontroleerd is niet openbaar. Het laboratorium
stemt de te analyseren lijst van antibiotica af met de overheid.
Steekproef
Jaarlijks wordt bij 8 tot 13% van de deelnemende bedrijven monsters genomen. De monstername
vindt in enkele rondes plaats en via een risico gebaseerde steekproef. In onderdeel 2 staan enkele
criteria voor het vaststellen van de steekproef. AVINED controleert of de bedrijven bij eerdere
bemonsteringsrondes in de steekproef zaten, controleert de salmonella status (bij positief status
voorlopig geen bezoek) en geeft de bedrijven door aan de monsternemer.
Monstername
 Een monsternemer van Kiwa VERIN neemt de monsters. Kiwa VERIN werkt volgens het
accreditaat (NEN-EN 17020) en conform het door AVINED goedgekeurd
bemonsteringsprotocol.
 Om het aantal ‘no shows’ te bepreken worden bedrijven tot maximaal 48 uur voor de
bemonstering geïnformeerd dat de monsters worden genomen. Gezien de aard van het
onderzoek (antibiotica zijn langdurig terug te vinden in veren) is deze vooraankondiging geen
probleem. Bij bedrijven die zonder goede reden niet meewerken, wordt de deelname aan het
programma opgezegd en het bedrijf wordt als ‘niet deelnemer’ aan de NVWA gemeld.
 Bij de bedrijven worden verenmonsters en mestmonsters genomen. De veren- en
mestmonsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van antibiotica.
• In geval antibiotica zijn aangetroffen, die niet zijn toegelaten in de veehouderij, kan
aanvullende monstername plaatsvinden voor nadere analyse.
 Om het programma efficiënt en effectief te maken worden de monsters in enkele rondes
genomen. De monsters worden bij het laboratorium bewaard en per batch geanalyseerd. In
onderdeel 4 staat het indicatieve bemonsterings- en analyseschema.
 De monsters zijn eigendom van AVINED.
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Analyse
 De monsters worden geanalyseerd door het laboratorium DUCARES volgens LC-MSMSmethoden. DUCARES heeft een ISO/IEC 17025 accreditatie voor chemisch analytische
verrichtingen. De analyses vinden plaats onder deze accreditatie.
 Gekeken wordt of antibiotica in de monsters aanwezig zijn. DUCARES analyseert de monsters
op een reeks van antibiotica. Dit kunnen zowel (voor pluimvee) toegelaten middelen als niet
(voor pluimvee) toegelaten middelen zijn. DUCARES ontvangt de monsters gecodeerd. De
monsters zijn anoniem.
Second opinion
Bedrijven kunnen een second opinion aanvragen op eigen kosten. DUCARES zorgt vóór elke
analyse dat twee monsters klaar zijn per bedrijf. Eén van de monsters wordt geanalyseerd en het
ander monster wordt onder de juiste omstandigheden bewaard. Voor een second opinion kan het
bedrijf ook naar een ander laboratorium uitwijken.
c) Handhaving
Er geldt een nationale verplichting voor veehouderijbedrijven om aan zelfcontrole op kritische
stoffen te doen. De NVWA handhaaft hier op. De NVWA kan een bestuurlijk boete opleggen aan
bedrijven die niet doen aan zelfcontrole op kritische stoffen. Deelnemers aan het AVINED
programma zelfcontrole antibiotica pluimveevleessector voldoen aan de wettelijke verplichtingen
op het gebied van zelfcontrole. De NVWA krijgt ter vereenvoudiging van de handhaving van
AVINED periodiek een lijst met deelnemers aan het zelfcontroleprogramma.
d) Beoordeling positieve monsters
De resultaten van de analyses worden beoordeeld door DUCARES en AVINED (secretariaat) die:
1.
2.
3.
4.

de (anonieme) resultaten duidt;
beoordeelt in hoeverre er sprake is van een positief monster;
er sprake is van een mismatch met de database CRA
aanvullende informatie nodig is.

Het zal geregeld voorkomen dat antibiotica op zeer lage niveaus (sporen) worden aangetroffen.
Dit kan betekenen dat een positieve uitslag door een andere bron wordt veroorzaakt dan een
daadwerkelijke, recente toediening van een antibioticum op het bedrijf. Wanneer de bron van de
positieve uitslag niet duidelijk is, dan zal AVINED contact opnemen met het bedrijf.
Wanneer een monster positief is op de aanwezigheid van één of meer antibiotica, dan wordt
gekeken of het middel geregistreerd is door de dierenarts in de officiële databank CRA (centrale
registratie antibiotica). Als er geen registratie is in CRA dan wordt contact opgenomen met de
pluimveehouder om op korte termijn een bewijs te overhandigen dat de dierenarts dit middel
heeft geleverd. Kan de pluimveehouder dit bewijs niet aanleveren, dan wordt de pluimveehouder
doorgegeven aan de NVWA. Kan de pluimveehouder dit bewijs wel leveren, dan is er sprake van
een registratiefout door de dierenarts. De dierenarts wordt hierop aangesproken door AVINED.
De registratiefout wordt gemeld aan de regeling Geborgde Pluimveedierenarts. Er zullen
monsters zijn met een zeer lage, positieve uitslag, waarbij onduidelijk is of de pluimveehouder
een antibioticum heeft toegediend of dat er sprake is van een andere bron. In deze gevallen
wordt de pluimveehouder niet direct doorgegeven aan de NVWA, maar kan de commissie nader
onderzoek (laten) doen bij de pluimveehouder en / of dierenarts. De duiding van de resultaten zal
eenvoudiger worden naarmate meer ervaring is opgedaan.
e) Follow up
2021-095-N002

Wanneer een antibioticum is gebruikt dat in de veehouderij niet mag worden gebruikt. dan wordt
de pluimveehouder doorgegeven aan de NVWA 1.
f) Programma zelfcontrole pluimvee
Het formele programma zelfcontrole antibiotica pluimvee (juridische tekst) vindt u in bijlage 2. Dit
programma is ruim geformuleerd, zodat bij wijzigingen dit programma niet snel aangepast hoeft
te worden. Het programma is door het bestuur van AVINED goedgekeurd.
g) Deelname aan programma
Bedrijven kunnen deelnemen aan het zelfcontroleprogramma door zich te registreren via hun
digitale dossier op www.avined.nl: Mijn AVINED. Door zich te registreren voor deelname gaat de
pluimveehouder een overeenkomst aan met AVINED. De pluimveehouder gaat akkoord met de
deelnemersvoorwaarden en met de betaling van de kosten. De pluimveehouder neemt deel met
al zijn in KIP geregistreerde bedrijven (op kipnummerniveau). Deelname is voor onbepaalde tijd.
en er geldt een opzegtermijn van een maand. De deelnemersovereenkomst staat in bijlage 3.
h) Kosten programma zelfcontrole
De kosten voor 2021 zijn € 205 euro per kipnummer voor niet IKB deelnemers en € 115 euro per
kipnummer voor IKB Kip-deelnemers. Pluimveehouders krijgen een factuur voor al hun relevante
bedrijven (kipnummers). Er is een korting voor IKB Kip-deelnemers omdat van deze bedrijven
meer bekend is op het gebied van antibiotica(registratie) en omdat er een uitgebreide
administratieve controle plaatsvindt in IKB Kip en in de gelieerde regeling Geborgde
Pluimveedierenarts. Het programma zelfcontrole antibiotica pluimveevleessector en de tarieven
worden jaarlijks vastgesteld. Pluimveehouders worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld door
AVINED. In geval een bedrijf na herinnering en aanmaning niet betaalt, dan wordt het bedrijf van
de lijst met deelnemers gehaald. De NVWA wordt hiervan op de hoogte gesteld.

1

Via de cascaderegeling is het mogelijk dat middelen worden ingezet bij pluimvee, die niet geregistreer d zijn
voor pluimvee, maar wel voor een andere sector. Deskundigen beoordelen, evt. na onderzoek of een dergelijk
middel correct is toegepast. Deze bedrijven worden pas na beoordeling aan de NVWA doorgeven. Middelen die
in het geheel niet gebruikt mogen worden in de veehouderij, waaronder carbapenem, worden onmiddellijk
doorgeven als ze worden aangetroffen.
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2. Criteria steekproef
AVINED stelt de criteria voor de steekproef op. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), de
uitvoerder van de antibioticadatabase CRA, selecteert per bemonsteringsronde de te bemonsteren
bedrijven op basis van de criteria. Omdat de bemonstering in enkele rondes per jaar wordt
uitgevoerd, zal de GD de steekproef enkele keren per jaar vaststellen. In de steekproef worden alle
bedrijfstypen meegenomen die in de scope van het programma staan. Het percentage van de
steekproef is over een jaar genomen minimaal 8% van de deelnemende bedrijven. De GD zorgt voor
voldoende bedrijven (rekening houdend met mogelijke ‘no shows’) en levert de NAW gegevens van
de bedrijven aan AVINED. AVINED verifieert of de bedrijven niet eerder zijn gecontroleerd, verifieert
de salmonellastatus en geeft een lijst met Kipnummers en namen aan Kiwa VERIN.
Criteria voor het bepalen van de steekproef
 Voor elke ronde worden nieuwe bedrijven geselecteerd. Bedrijven die in een eerdere ronde zijn
bemonsterd worden in de rest van het kalenderjaar niet meegenomen, tenzij er een reden is om
dit bedrijf nogmaals mee te nemen, dit is ter beoordeling van AVINED). Bedrijven waarbij in de
vorige ronde een ‘no show’ was, kunnen meegenomen worden in de volgende ronde.
 Over een kalenderjaar heen wordt het aantal te bezoeken bedrijven per bedrijfstype zo veel
mogelijk bepaald naar rato van het aantal deelnemende bedrijven binnen deze bedrijfstypen.
 Bekeken wordt of op geselecteerde bedrijven ten tijde van de monsterneming dieren aanwezig
zijn en welke leeftijd de dieren hebben. Bij voorkeur bedrijven kiezen waar de dieren ten minste
drie weken oud zijn op moment van monstername. Zijn er op het bedrijf geen dieren aanwezig
dan wordt een ander bedrijf uitgekozen. Bij bedrijven met dieren van minder dan twee weken
oud kunnen problemen ontstaan met de monstername (mest en veren).
 Binnen de bedrijfstypen worden bedrijven geselecteerd met zowel een hoog als een laag gebruik
met extra aandacht voor bedrijven die een nulgebruik hebben.
 Bij het selecteren van bedrijven met een nulgebruik wordt bij vleeskuikenbedrijven met name,
maar niet uitsluitend, gekeken naar het type ras (regulier versus tragergroeiend) en of er sprake is
van het afmesten van bijproducten.
 Er wordt gekeken naar de spreiding (qua voorschrijven van antibiotica) van de
dierenartsenpraktijken, waarbij extra aandacht is voor dierenartsenpraktijken die gemiddeld
beduidend lager uitkomen dan andere dierenartsenpraktijken. Dit betekent dat meer bedrijven
van die dierenartsenpraktijk bezocht kunnen worden.

3. Werkprocedure
a) AVINED stelt in overleg met Kiwa VERIN en DUCARES - en binnen de voorwaarden van het
werkplan - de bemonsteringsperiodes en de analyseperiodes vast.
b) GD selecteert twee weken voor de start van een bemonsteringsperiode de te bemonsteren
bedrijven conform de vastgestelde criteria en geeft de NAW-gegevens van de bedrijven door aan
AVINED. AVINED meldt de bedrijven één week voor de start van de bemonsteringsperiode aan
Kiwa VERIN
c) Kiwa VERIN belt de bedrijven hooguit 48 uur voor het geplande bezoek en neemt in de
vastgestelde periode het vastgestelde aantal monsters bij de bedrijven en verstuurt de monsters
conform bemonsteringsprotocol naar DUCARES. Bij de bemonstering legt Kiwa VERIN de in het
stalkoppel gebruikte antibiotica vast en vraagt Kiwa VERIN of het koppel onder behandeling staat.
d) DUCARES voert in de vastgestelde analyseweek de analyses uit en rapporteert de bevindingen de
maandag volgend op de analyseweek aan AVINED.
e) AVINED matcht de bevindingen met de data in de database CRA en zorgt voor een periodieke en
anonieme bespreking van de bevindingen in de deskundigencommissie.
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f) In geval van positieve uitslagen met onduidelijke bron en waarbij het antibioticum niet
geregisteerd is in CRA, neemt AVINED contact op met het bedrijf dan wel met de dierenarts van
het bedrijf voor nadere informatie.
g) Wanneer een verboden antibioticum is ingezet, geeft AVINED de NAW-gegevens en de resultaten
van het bedrijf direct door aan de NVWA.
h) AVINED gaat, in geval er een mismatch (positieve uitslag en geen registratie in CRA) is
geconstateerd, bij de pluimveehouder na of het aangetroffen antibioticum via een schriftelijk
bewijs (recept/logboek) van de dierenarts kan worden verklaard. Zo niet, dan geeft AVINED het
bedrijf door aan de NVWA.

4. Schema bemonstering en analyses
Er is een algemeen jaarschema voor bemonstering en analyse opgesteld. Dit schema staat in bijlage 1
en vermeld hoeveel bedrijven van welk type, hoeveel stallen en welke monsters genomen en
geanalyseerd moeten worden. Het is een indicatief schema. Op basis van de risicoanalyse kan
worden afgeweken van het schema.
AVINED stelt voor de start van het jaarlijkse programma een overzicht op met data per
bemonsteringsronde voor de monsternemer Kiwa VERIN en het laboratorium DUCARES. In dit
schema staan per bemonsteringsronde de data voor het melden van bedrijven aan Kiwa VERIN, de
week van bemonstering, de analyseweek, de ontvangst van de resultaten, het matchen van de
resultaten met database en het beoordelen van de resultaten.
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Bijlage 1: schema bemonstering en analyse
Schema
Bij het opstellen van een monitoringsschema is uitgegaan van vleeskuikenbedrijven, opfokbedrijven,
vermeerderingsbedrijven en vleeskalkoenbedrijven. Hierbij is een verschil aangebracht in aantal te
bezoeken bedrijven, de te nemen monsters per bedrijf en het aantal te analyseren monsters. Om de
kosten te beperken worden bij deze monitoring mengmonstersmonsters geanalyseerd.

Aantal te controleren
bedrijven (o.b.v. deelname
zelfcontrole)

Vl eeskuikenbedrijven

Opfok en
vermeerderingsbedrijven

Vl eeskalkoenbedrijven

Tota al a antal te bezoeken
bedri jven
Aa nta l bemonsterweken
Aa nta l analyse weken

86 (= 10%)

38 (=14%)

2 (= 9%)

6

6
6

6

Bemonstering per bedrijf

Vl eeskuikenbedrijven

Opfok en
vermeerderingsbedrijven

Vl eeskalkoenbedrijven

Aa nta l stallen per bedrijf
Aa nta l mestmonsters per
s ta l
Aa nta l veermonsters per
s ta l
Tota al per bedrijf
Tota al per ja ar

2
1

1
1

2
1

1 (neem veren va n 2 di eren)

1 (neem veren va n 2 di eren)

1 (neem veren va n 2 di eren)

4
344

2
76

4
8

2 ( 1 per s tal)

1

2 ( 1 per s tal)

2 (1 per s ta l)

1

2 (1 per s ta l)

4

2

4

Te analyseren
poolmonsters
Aa nta l poolmonsters mest
per bedrijf
Aa nta l poolmonsters veren
per bedrijf
Tota al per bedrijf

Bemonsteringschema
Er is sprake van vijf wekelijkse bemonsterperiodes, waarin per periode gemiddeld 21 bedrijven
worden bemonsterd. In de week volgend op de bemonsterperiode worden de analyses uitgevoerd.
De data voor de bemonsteringsperiodes en de analyseperiodes worden door AVINED vastgesteld in
overleg met Kiwa VERIN en DUCARES.

Bemonsterweek
Vi jfde a nalyse week
(2020) 2
Eers te
bemonsteringsweek
Eers te analyseweek
2

vleeskuikenbedrijven
213

Opfok- en vermeerderingsbedrijven
-

Vleeskalkoenbedrijven
-

13

8

-

Vanwege de vogelgriep situatie heeft ronde 5 niet kunnen plaatsvinden in 2020. Deze ronde wordt uitgevoerd
in 2021.
3 Vanwege het risico op vogelgriep is de keuze gemaakt om in deze ronde alleen nog monsternames te laten
plaatsvinden bij vleeskuikenbedrijven. Met ingang van ronde 1 wordt de reguliere planning uitgevoerd.
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Tweede
bemonsteringsweek
Tweede analyseweek
Derde
bemonsteringsweek
Derde analyseweek
Vi erde
bemonsteringsweek
Vi erde analyse week
Vi jfde
bemonsteringsweek
Vi jfde a nalyse week
Totaal

13

7

1

13

8

-

13

8

-

13

7

1

86

38

2

Afhankelijk van het type bedrijf worden meerdere monsters genomen. Het betreft mest- en
veermonsters. Per vleeskuikenbedrijf en vleeskalkoenbedrijf worden maximaal twee stallen
bemonsterd.
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Analyseschema
De detectiegrenzen voor te meten antibiotica zijn met de toegepaste LC-MSMS methoden dermate
laag dat het mengen van monsters mogelijk is. Per vleeskuikenbedrijf worden vier mestmonsters en
vier veermonsters genomen. Per stal wordt van twee individuele monsters een mengmonster
gemaakt. Per bedrijf worden er dus vier mengmonsters geanalyseerd. Mocht het vleeskuikenbedrijf
slechts één stal hebben, dan wordt de helft van de monsters genomen.
Per opfok- / vermeerderingsbedrijf worden er drie mestmonsters en drie veermonsters genomen.
Per stal wordt er van drie individuele monsters een mengmonster gemaakt. Per bedrijf worden dus
twee mengmonsters geanalyseerd. Per analyseweek worden 34 mengmonsters mest en 34
mengmonsters veren geanalyseerd. Met het aantal van 34 is er sprake van een ‘volle’ analyseserie,
waardoor zo efficiënt mogelijk kan worden gewerkt.
Bemonsterweek
5 (2020)
Ana l yseweek 5
1
Ana l yseweek 1
2
Ana l yseweek 2
3
Ana l yseweek 3
4
Ana l yseweek 4
5
Ana l yseweek 5
Totaal
Bemonsterweek
1
Ana l yseweek 1
2
Ana l yseweek 2
3
Ana l yseweek 3
4
Ana l yseweek 4
5
Ana l yseweek 5
Totaal

4

vleeskuikenbedrijven
#
mengmonsters
bedrijven mes t
21
34

mengmonsters
veren
34

Opfok-/vermeerderingsbedrijven
# bedrijven
pool monsters
mes t
-

pool monsters
veren
-

13

26

26

8

8

8

13

26

26

7

7

7

13

26

26

8

8

8

13

26

26

8

8

8

13

26

26

7

7

7

86
1644
Vleeskalkoenbedrijven
#
mengmonsters
bedrijven mes t
-

164

38

385

38

1

2

2

-

-

-

-

-

-

1

2

2

2

66

6

komt overeen met 328 i ndividuele monsters
komt overeen met 76 i ndivi duele monsters
6
komt overeen met 12 i ndividuele monsters
5

2021-095-N002

mengmonsters
veren
-

Bijlage 2: programma zelfcontrole pluimvee

PROGRAMMA ZELFCONTROLE PLUIMVEE
Namens het bestuur van de Stichting AVINED is op 20 april 2016 vastgesteld het navolgende
Programma Zelfcontrole Pluimvee.
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Voor de toepassing van het Programma Zelfcontrole Pluimvee wordt verstaan onder:
1.

ADB voor Antibioticaregistratie
Pluimvee

:

het (de) door de Minister van Economische Zaken krachtens
artikel 1.27, eerste lid, van het Besluit houders van dieren of
een daarvoor in de plaats komende regeling, aangewezen
register(s) voor de registratie antibioticagebruik pluimvee;

2.

ADB voor I&R Pluimvee

:

de door de Minister van Economische Zaken krachtens artikel
38hh, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van
dieren of een daarvoor in de plaats komende regeling,
aangewezen databank(en) voor I&R Pluimvee;

3.

Aangewezen kwaliteitszorgsysteem :
pluimvee

het certificatieschema IKB Kip dat wordt beheerd door de
Stichting PLUIMNED en door AVINED is aangewezen als
kwaliteitszorgsysteem pluimvee als bedoeld in de
overeenkomst Zelfcontrole Pluimvee.

4.

Aangewezen organisatie(s)

:

de door AVINED aangewezen organisatie(s) in het kader van het
toezicht als omschreven in het Programma. De aangewezen
organisaties worden op basis van hun naam en de taak
waarvoor ze door AVINED zijn aangewezen, gepubliceerd op de
AVINED website;

5.

Aangewezen stoffen

:

de stoffen als bedoeld in artikel 2, zesde lid, waarvan het
gebruik conform het bepaalde bij of krachtens het Programma
wordt gemeld aan de NVWA;

6.

Antimicrobieel diergeneesmiddel

:

diergeneesmiddelen, niet zijnde sera of entstoffen, die
substanties bevatten die al dan niet na omzetting, in staat zijn
in een dier de vermeerdering van micro-organismen of virussen
te verhinderen bij een concentratie van 10 microgram/ml of
lager, of die in staat zijn de groei van een cultuur van microorganismen of virussen tegen te gaan bij een concentratie van
5 microgram/ml of lager;
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7.

AVINED

:

de Stichting AVINED, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 59546247;

8.

Bedrijfsgegevens

:

gegevens, al dan niet verzameld in het kader van deelname aan
het Programma, die betrekking hebben op de deelnemer, diens
bedrijf of diens pluimvee;

9.

Bedrijfsmatig

:

het houden (laten houden) van 250 of meer pluimveedieren
ten behoeve van de productie van pluimveevlees of
broedeieren;

10. Broedeieren

:

ei(eren), afkomstig van pluimvee en bestemd om te worden
bebroed in het kader van het proces voor de productie van
vleeskuikens en vleeskalkoenen;

11. Bevindingen

:

(de) resultaten van controles, monsternames,
monsteronderzoeken, beoordelingen en verificatie in het kader
van het toezicht als omschreven in artikel 2;

12. CRA

:

de database Centrale Registratie Antibiotica, welke is
aangewezen als ADB voor Antibioticaregistratie pluimvee en
door AVINED is aangewezen voor de registratie van
aangewezen stoffen die zijn voorgeschreven aan deelnemers
dan wel zijn toegediend aan pluimvee van deelnemers;

13. Deelnemers

:

pluimveehouders die de overeenkomst Zelfcontrole Pluimvee
hebben afgesloten en niet zijn uitgesloten van deelname;

14. Deskundigen commissie

:

de door het bestuur ingestelde commissie van deskundigen die
geanonimiseerde bevindingen beoordeelt en die bestaat uit de
daartoe door het bestuur aangewezen deskundigen;

15. Fokbedrijf

:

inrichting die wordt gebruikt voor de productie van
broedeieren, bestemd voor de productie van fokpluimvee
(grootouderdieren) of vermeerderingspluimvee (ouderdieren);

16. Illegale behandeling

:

gebruik van verboden middelen of het gebruik van krachtens
Europese- en Landelijke wet- en regelgeving toegestane stoffen
of producten voor andere doeleinden of onder andere
voorwaarden dan die welke zijn omschreven in de Europese- en
Landelijke wet- en regelgeving;

17. Inrichting

:

een perceelsgebonden ruimte of verzameling van ruimtes die
worden gebruikt voor dezelfde houderijvorm;

18. KIP-nummer

:

het door (of namens) de Minister van Economische Zaken
krachtens de Regeling identificatie en registratie van dieren,
aan een pluimveebedrijf toegekende registratienummer;
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19. KIP

:

de door AVINED beheerde database (Koppel Informatiesysteem
Pluimvee) welke is aangewezen als ADB voor I&R Pluimvee;

20. Koppel

:

al het pluimvee met dezelfde gezondheidsstatus dat in dezelfde
stal wordt geplaatst of gehouden en een epidemiologische
eenheid vormt;

21. NVWA

:

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een instantie die
door of namens de overheid is belast met toezicht, opsporing
en/of handhaving van wettelijke voorschriften;

22. MijnAVINED

:

het door AVINED beheerde portaal waarin pluimveehouders:


middels een persoonlijk account toegang hebben tot hun
bedrijfsgegevens, waaronder hun bedrijfsgegevens in CRA
en KIP;
 zich kunnen aanmelden voor deelname aan het
Programma;
 wijzigingen kunnen doorgeven met betrekking tot hun
bedrijf;
en waarin AVINED kan communiceren met de
pluimveehouders;
23. Opfokbedrijf

:

inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van
fokpluimvee en vermeerderingspluimvee tot het
voortplantingsstadium;

24. Opzetten

:

het plaatsen van pluimvee in een lege stal;

25. Overeenkomst Zelfcontrole
Pluimvee

:

overeenkomst die wordt gesloten tussen de pluimveehouder en
AVINED, waarin het bepaalde bij of krachtens het Programma
Zelfcontrole Pluimvee van toepassing wordt verklaard;

26. Pluimvee(dieren)

:

kippen of kalkoenen die worden opgefokt of gehouden voor de
productie van broedeieren of pluimveevlees;

27. Pluimveehouder

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig pluimvee
houdt (laat houden) ten behoeve van de productie van
pluimvee, pluimveevlees of broedeieren en als houder van het
KIP-nummer staat geregistreerd in de ADB voor I&R Pluimvee;

28. Pluimveebedrijf

:

fokbedrijf, vermeerderingsbedrijf, opfokbedrijf,
vleeskuikenbedrijf of vleeskalkoenenbedrijf;

29. Programma

:

het Programma Zelfcontrole Pluimvee zoals dit thans luidt en in
de toekomst komt te luiden alsmede het bij of krachtens het
Programma Zelfcontrole Pluimvee bepaalde;
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30. Ronde

:

een (stal)koppel van opzet tot afvoer van het laatste
pluimveedier (uitladen en bijplaatsen niet meegerekend);

31. Secretaris

:

ambtelijk secretaris van AVINED;

32. Stal

:

ruimte op een pluimveebedrijf waar pluimvee wordt gehouden
met ventilatievoorziening die onafhankelijk van andere ruimtes
is te bedienen;

33. Verboden middelen

:

niet-toegestane stoffen of producten als bedoeld in Richtlijn
96/23 (EG) van de Raad van 29 april 1996, inzake
controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en
residuen daarvan in levende dieren en in produkten daarvan,
en alle andere middelen die verboden zijn voor gebruik in de
(pluim)veehouderij;

34. Vermeerderingsbedrijf

:

inrichting die wordt gebruikt voor de productie van
broedeieren, bestemd voor de productie van vleeskuikens;

35. Verplichte zelfcontrole

:

zelfcontrole als bepaald in artikel 8.10. van de Regeling
diergeneesmiddelen, artikel 8.5. van het Besluit
diergeneesmiddelen en artikel 9 van Richtlijn 96/23 (EG) van de
Raad van 29 april 1996, inzake controlemaatregelen ten
aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende
dieren en in produkten daarvan;

36. Vleeskalkoenen

:

kalkoenen die worden gehouden voor de productie van
pluimveevlees;

37. Vleeskalkoenenbedrijf

:

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van
vleeskalkoenen;

38. Vleeskuikenbedrijf

:

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van
vleeskuikens;

39. Vleeskuikens

:

kippen van 72 uur en ouder die worden gehouden voor de
productie van pluimveevlees;

40. Wetenschappelijke Commissie

:

de door het bestuur ingestelde Wetenschappelijke Commissie
Zelfcontrole Pluimvee.

Beheer en toezicht
Artikel 2
1. AVINED is belast met het beheer van en toezicht op de naleving van het Programma.
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2. Het toezicht als bedoeld in het voorgaande lid wordt namens AVINED uitgeoefend door de:
a. daartoe aangewezen controleur(s);
b. daartoe aangewezen deskundig(en);
c. daartoe aangewezen organisatie(s).
3. Het toezicht als bedoeld in het eerste lid kan plaatsvinden middels:
a. administratieve controles;
b. monsterneming;
c. monsteronderzoek;
d. visuele controles;
e. andere vormen van inspectie en controle voor zover bij of krachtens het Programma
bepaald.
4. In het kader van het toezicht als bedoeld in het eerste lid kunnen de navolgende monsters
worden genomen:
a. veermonster;
b. mestmonster;
c. watermonster;
d. veegmonster.
5. Voor het toezicht als bedoeld in het eerste lid wordt de navolgende procedure gehanteerd:
a. AVINED stelt jaarlijks een werkplan vast inzake de uit te voeren controles en
monsternemingen;
b. de controles en monsternemingen op de pluimveebedrijven van deelnemers wordt conform
het werkplan en eventuele nadere instructies uitgevoerd door de daartoe door AVINED
aangewezen organisatie;
c. de monsters worden met inachtneming van het bepaalde in het werkplan en het
Programma, door de daartoe door AVINED aangewezen organisatie onderzocht op de
aanwezigheid van nader te bepalen aangewezen stoffen (op niveau werkzame stof) en de
aanwezige hoeveelheid van de aangewezen stoffen in het monster;
d. AVINED controleert of de bij de visuele controle en monsteronderzoek aangetroffen
aangewezen stoffen zijn geregistreerd in CRA;
e. AVINED rapporteert de bevindingen van de controle als bedoeld onder d. van dit lid,
geanonimiseerd aan de Deskundigen commissie;
f. de Deskundigen commissie beoordeelt de door AVINED gerapporteerde bevindingen en
bepaalt of er sprake is van een positief bevinding. In het kader van het Programma wordt
gesproken over een positief bevinding als er een aangewezen stof wordt aangetroffen die
niet is geregistreerd in CRA en de Deskundigen commissie geen aanleiding ziet om eerst
nader onderzoek uit laten voeren bij de desbetreffende deelnemer;
g. bij een positief bevinding wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken
een schriftelijk bewijs aan AVINED te verstrekken waaruit blijkt dat de aangewezen stof door
de dierenarts aan de deelnemer is voorgeschreven dan wel geleverd;
i. indien de deelnemer het schriftelijk bewijs niet verstrekt binnen 2 weken na dagtekening
van het verzoek om bewijslevering, dan meldt AVINED dit met ingang van de dag nadat
de termijn van 2 weken is verlopen, aan de NVWA;
ii. indien de deelnemer het schriftelijk bewijs tijdig verstrekt, dan verifieert AVINED dit bij
de desbetreffende dierenarts. Bij twijfels omtrent de juistheid van het schriftelijk bewijs
wordt de NVWA op de hoogte gesteld van de bevindingen;
6. indien wordt vastgesteld dat er sprake is van illegale behandeling dan wordt dit behoudens de
gevallen als hierboven beschreven, onmiddellijk doorgegeven aan de NVWA.
In het kader van het toezicht als bedoeld in het eerste lid worden als aangewezen stoffen
aangemerkt antimicrobiële diergeneesmiddelen.

7. Bevindingen in het kader van het toezicht kunnen - al dan niet op aanvraag - door of namens
AVINED worden gemeld aan instanties die mede door of namens de overheid zijn belast met het
toezicht, opsporing en/of handhaving van wettelijke voorschriften.
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Artikel 3
1. Er is een Wetenschappelijke Commissie Zelfcontrole Pluimvee.
2. De Wetenschappelijke Commissie adviseert AVINED in het kader van het Programma, waaronder
maar niet beperkt tot advies omtrent het werkplan als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, onder a., de
aan te wijzen controleurs, deskundigen en organisaties als bedoeld in artikel 2, tweede lid.
3. De Wetenschappelijke Commissie krijgt ten behoeve van haar adviesrol in geanonimiseerde
vorm de beschikking over alle bevindingen en alle opgevraagde en gegenereerde data in het
kader van het Programma.
Aanmelding
Artikel 4
1. De pluimveehouder die wenst deel te nemen aan het Programma sluit daartoe de overeenkomst
Zelfcontrole Pluimvee.
2. De pluimveehouder die meerdere KIP-nummers heeft, neemt deel met alle aan de
pluimveehouder toebehorende KIP-nummers.
3. De pluimveehouder is verantwoordelijk voor de controle van de KIP-nummers waarmee hij
volgens het overzicht in MijnAVINED deelneemt aan het Programma en het doorgeven van het
juiste e-mailadres voor de communicatie inzake het Programma waaronder de communicatie als
omschreven in artikel 11.
4. Deelnemer geeft wijzigingen met betrekking tot zijn bedrijf terstond door in MijnAVINED.
Register
Artikel 5
1. AVINED houdt een niet openbaar register bij waarin deelnemers worden opgenomen en alle
gegevens inzake deelname aan het Programma worden vastgelegd.
2. Onder gegevens inzake deelname aan het Programma wordt in ieder geval verstaan de in de
overeenkomst Zelfcontrole Pluimvee opgenomen gegevens en de bevindingen.
Centrale databases
Artikel 6
1. Het programma maakt gebruik van CRA en MijnAVINED en maakt gebruik van bedrijfsgegevens
uit KIP.
2. In MijnAVINED kunnen pluimveehouders zich aanmelden voor deelname en de overeenkomst
Zelfcontrole Pluimvee afsluiten.
3. Deelnemer draagt er voor zorg dat alle voorgeschreven, geleverde en gebruikte aangewezen
stoffen, in CRA worden ingevoerd.
4. Het gebruik van de in het eerste lid bedoelde databases en bedrijfsgegevens is standaard en van
toepassing voor alle deelnemers. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan het Programma
zonder te worden opgenomen in het register als omschreven in artikel 5 en de registraties in CRA
en MijnAVINED.
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Naleving Programma Zelfcontrole Pluimvee
Artikel 7
1. Elke deelnemer is verplicht het bepaalde bij of krachtens het Programma en de overeenkomst
Zelfcontrole Pluimvee strikt na te leven en medewerking te verlenen aan het toezicht als
omschreven in artikel 2 en in dat kader onder meer de in het kader van het Programma relevante
administratie en informatie te verstrekken en toegang te verlenen tot het gehele
pluimveebedrijf.
2. Elke deelnemer is verplicht de door AVINED in verband met een goede uitvoering van het
Programma te geven voorschriften en aanwijzingen na te leven.
3. Elke deelnemer is gehouden er op toe te zien en zorg te dragen dat er op zijn pluimveebedrijf
geen sprake is van illegale behandeling.
4. Indien een deelnemer meerdere KIP-nummers heeft als bedoeld in artikel 4, tweede lid, is de
deelnemer er voor verantwoordelijk dat alle bij deze KIP-nummers behorende pluimveebedrijven
het bepaalde in dit artikel strikt naleven.
5. Elke deelnemer blijft ondanks deelname aan het Programma verantwoordelijk en gehouden het
bepaalde bij of krachtens Europese regelgeving, nationale regelgeving en wettelijke
voorschriften, na te leven.
Kosten
Artikel 8
1. De kosten voor deelname aan het programma bestaan uit de deelnemersbijdrage.
2. AVINED stelt jaarlijks de hoogte van de deelnemersbijdrage vast voor:
a. de kosten, verband houdend met het beheer van het Programma;
b. de kosten, verband houdend met het toezicht in het kader van het Programma;
c. de kosten, verband houdend met activiteiten die naar het oordeel van AVINED nuttig of
noodzakelijk zijn voor het bevorderen van de doelstellingen van het Programma.
Uitvoering
Artikel 9
1. AVINED kan bij besluit van de secretaris van AVINED:
a. in uitzonderlijke situaties of in geval van calamiteiten omtrent de in het programma
geregelde onderwerpen bij uitvoeringsbesluit tijdelijke, kortdurende nadere voorwaarden
stellen;
b. in een daarvoor in aanmerking komend geval van het bepaalde tijdens of krachtens het
programma, geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen en aan een zodanige ontheffing
voorwaarden te verbinden bij welke niet, niet tijdige, of niet behoorlijke nakoming de
desbetreffende ontheffing geacht wordt te zijn vervallen;
c. een verleende ontheffing intrekken.
2. Deelnemers zijn verplicht de tijdelijke nadere voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, na te leven
en / of te doen naleven.
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Aansprakelijkheid
Artikel 10
1. De aansprakelijkheid van AVINED voor enige schade, direct en indirect voortvloeiende uit of
verband houdend met (deelname aan) het Programma is steeds beperkt tot het bedrag waarop
de aansprakelijkheidsverzekering van AVINED in het desbetreffende geval aanspraak geeft,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat AVINED volgens de desbetreffende polis
heeft. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden
en de schade niet het gevolg is van opzet of verwijtbare roekeloosheid van AVINED, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2500,-.
2. AVINED is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat aan AVINED onjuiste of
onvolledige gegevens en bescheiden zijn verstrekt noch voor indirecte schade die voortvloeit uit
of verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst
Zelfcontrole Pluimvee en het Programma, waaronder begrepen bedrijfsschade, gederfde winst,
gederfde subsidie, gemiste besparingen en schade door bedrij fsstagnatie, etc.
Communicatie

Artikel 11
Communicatie in het kader van deelname aan het Programma alsmede wijzigingen als bedoeld in
artikel 8 en 13 worden door AVINED gepubliceerd en worden gemeld via het in de overeenkomst
Zelfcontrole Pluimvee door de deelnemer opgenomen e-mailadres.

Beëindiging van deelname
Artikel 12
1. De overeenkomst Zelfcontrole Pluimvee wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds
schriftelijk dan wel in MijnAVINED digitaal opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 maand.
2. Bij opzegging/beëindiging van de overeenkomst Zelfcontrole Pluimvee zal er geen teruggave
plaatsvinden van de voor dat jaar betaalde deelnemersbijdrage.
3. Bij opzegging/beëindiging van de overeenkomst Zelfcontrole Pluimvee zullen er na verloop van
de opzegtermijn bij de desbetreffende (voormalig) deelnemer geen controles en monsternames
meer plaatsvinden. Het bepaalde in het Programma omtrent de resultaten van de bij de
deelnemer voor opzegging/beëindiging uitgevoerde controles en monsternames alsmede
daaruit voortvloeiende monsteronderzoeken, beoordelingen en mogelijke meldingen blijft na
opzegging /beëindiging van deelname aan het Programma, onverminderd van kracht.
4. Bij opzegging/beëindiging van deelname aan het Programma worden de betreffende
(bedrijfs)gegevens in het register als bedoeld in artikel 5, na verloop van de opzegtermijn,
verwijderd.
5. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, worden gegevens inzake deelname aan het
Programma die op grond van een dossierplicht of naar hun aard ook na opzegging/beëindiging
van deelname dienen te worden bewaard, niet verwijderd.
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Wijziging Programma Zelfcontrole Pluimvee en overeenkomst Zelfcontrole Pluimvee
Artikel 13
1. Wijzigingen in het Programma, die door AVINED zijn vastgesteld, worden geacht in de
overeenkomst Zelfcontrole Pluimvee door te werken. Deelnemers zijn verplicht deze wijzigingen
strikt na te leven en / of te doen naleven.
2. Wijzigingen in het Programma worden door of namens AVINED bekend gemaakt aan de
deelnemers en de aangewezen organisaties.
Slotbepalingen
Artikel 14
1. Deze voorwaarden worden aangehaald als ‘Programma Zelfcontrole Pluimvee’.
2. Dit programma is laatstelijk vastgesteld op ++ +++ 2016 en treedt in werking op 1 mei 2016.
Voor het bestuur,
H.M. Hubers
voorzitter

ir. B.M. Dellaert
secretaris
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Bijlage 3: deelnemersovereenkomst zelfcontrole
Stichting AVINED, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 59546247, gevestigd te Nieuwegein, hierna te
noemen “AVINED”
en
KIP-nummer(s)
Naam natuurlijke of rechtspersoon die het bedrijf
uitoefent
Rechtsvorm
Contactpersoon
Straat + Huisnummer (postadres bedrijf)
Postcode (postadres bedrijf)
Plaats (postadres bedrijf)
Telefoonnummer
Faxnummer
Mobiel nummer
E-mail

hierna te noemen: deelnemer
Overwegende
dat

AVINED in het kader van de in Europese- en Landelijke wet- en regelgeving opgenomen
verplichte zelfcontrole, het Programma Zelfcontrole Pluimvee heeft vastgesteld;

dat

deelnemer wenst deel te nemen aan dit door AVINED vastgestelde Programma Zelfcontrole
Pluimvee en in dat kader via zijn persoonlijke account in MijnAVINED, deze overeenkomst
inzake deelname aan het Programma Zelfcontrole met AVINED wenst af te sluiten;

verklaren het navolgende te zijn overeengekomen.
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TOEPASSING PROGRAMMA ZELFCONTROLE PLUIMVEE
Artikel 1
Op deze overeenkomst is het Programma Zelfcontrole Pluimvee (hierna te noemen: “het
Programma”) van toepassing. Deze overeenkomst neemt de terminologie van het Programma over.
VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER
Artikel 2
1. Deelnemer verklaart middels ondertekening van deze overeenkomst bekend te zijn met de
inhoud van het Programma.
2. Deelnemer verplicht zich te houden aan het Programma zoals dit thans luidt en in de toekomst
komt te luiden.
3. Deelnemer geeft wijzigingen met betrekking tot zijn bedrijf terstond door aan AVINED.
VERWERKING BEDRIJFSGEGEVENS
Artikel 3
1. Deelnemer geeft, met ondertekening van deze overeenkomst, toestemming aan AVINED om zijn
bedrijfsgegevens conform het bepaalde in het Programma te verzamelen, verwerken en
registreren.
2. AVINED beheert een register zoals omschreven in artikel 5 van het Programma. Deelnemer
verleent, met ondertekening van deze overeenkomst, toestemming aan AVINED om zijn gegevens
op te (laten) nemen in dit register.
3. Deelnemer geeft al dan niet via zijn dierenarts, informatie met betrekking tot alle voorschreven,
geleverde en gebruikte aangewezen stoffen op het bedrijf van deelnemer, door aan AVINED ter
registratie in de daartoe in het Programma, door AVINED aangewezen database.
4. Deelnemer geeft, met ondertekening van deze overeenkomst, toestemming aan:
a. zijn dierenarts om informatie met betrekking tot alle voorgeschreven, geleverde en gebruikte
aangewezen stoffen op het bedrijf van deelnemer, door te geven aan AVINED ter registratie in
de daartoe in het Programma, door AVINED aangewezen database;
b. de beheerder van de aangewezen databank (ADB) voor I&R Pluimvee en de beheerder van de
aangewezen databank (ADB) voor Antibioticaregistratie Pluimvee, om actuele en historische
informatie met betrekking tot het bedrijf van deelnemer door te geven aan AVINED. Tevens
verleent deelnemer toestemming aan AVINED om de betreffende gegevens te gebruiken in
het kader van het Programma.
5. Deelnemer die een overeenkomst heeft gesloten inzake deelname aan een door AVINED in het
Programma aangewezen kwaliteitszorgsysteem pluimvee, geeft met ondertekening van deze
overeenkomst, toestemming aan de beheerder van dit kwaliteitszorgsysteem en de Ce rtificerende
Instantie waar deelnemer een overeenkomst mee heeft gesloten inzake zijn deelname aan dit
kwaliteitszorgsysteem, de voor het toezicht benodigde gegevens over deelnemer, waaronder in
ieder geval controlebevindingen, uitslagen van monsteronderzoek, beoordelingsresultaten,
opgevraagde data en gegenereerde data, al dan niet op aanvraag, te verstrekken aan AVINED.
Tevens verleent deelnemer toestemming aan AVINED om de betreffende gegevens te gebruiken
in het kader van het Programma.
Artikel 4
1. Deelnemer geeft, met ondertekening van deze overeenkomst, toestemming aan AVINED om aan
de aangewezen controleur(s), deskundige(n) en organisatie(s) en de in het kader van het
Programma ingestelde commissies, de voor het toezicht en advies benodigde gegevens over
deelnemer, waaronder in ieder geval de status van het bedrijf inzake deelname aan het
Programma, controlebevindingen, uitslagen van monsteronderzoek, beoordelingsresultaten,
opgevraagde data en gegenereerde data, al dan niet op aanvraag, te verstrekken. Tevens verleent
deelnemer toestemming aan deze controleur(s), deskundige(en), organisatie(s) en commissies om
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de betreffende gegevens te gebruiken in het kader van het Programma.
2. Deelnemer geeft, met ondertekening van deze overeenkomst, toestemming aan AVINED om aan
de NVWA, andere daartoe aangewezen instantie(s) die mede door of namens de overheid zijn
belast met het toezicht, opsporing en/of handhaving van wettelijke voorschriften en de door
deelnemer gemachtigde organisaties:
a. te (doen) melden met welk(e) KIP-nummer(s) deelnemer deelneemt aan het Programma;
b. te (doen) melden met welk(e) KIP-nummers deelnemer niet langer deelneemt aan het
Programma;
c. conform het bepaalde in het Programma, melding te doen van de bevindingen bij deelnemer.
3. Deelnemer die een overeenkomst heeft gesloten inzake deelname aan een door AVINED in het
Programma aangewezen kwaliteitszorgsysteem pluimvee, geeft met ondertekening van deze
overeenkomst, toestemming aan AVINED, om de status van deelnemer inzake deelname aan het
Programma en de bevindingen bij deelnemer, door te geven aan de beheerder van dit
kwaliteitszorgsysteem pluimvee en de Certificerende Instantie waar deelnemer een
overeenkomst mee heeft gesloten inzake zijn deelname aan dit kwaliteitszorgsysteem.
TOEZICHT
Artikel 5
1. Toezicht in het kader van het Programma wordt uitgevoerd door of namens AVINED, zowel
aangekondigd als onaangekondigd, ten einde vast te stellen of deelnemer zich houdt aan het
bepaalde bij of krachtens het Programma.
2. Deelnemer verplicht zich te allen tijde alle medewerking te verlenen aan het toezicht en in
verband met een goede uitvoering van deze overeenkomst te geven voorschriften en
aanwijzingen na te leven. Deelnemer is in dat kader gehouden een deugdelijke administratie te
voeren, op basis waarvan te allen tijde inzicht kan worden verkregen in de gegevens die benodigd
zijn voor het toezicht in het kader van het Programma.
3. Deelnemer geeft middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming voor het toezicht
als omschreven in het Programma, waaronder controles, monsternemingen,
monsteronderzoeken en andere vormen van inspectie en controle voor zover bij of krachtens het
Programma bepaald.
4. Als blijkt dat deelnemer de bepalingen van deze overeenkomst niet of niet-behoorlijk nakomt zal
worden gehandeld conform het daaromtrent bepaalde in het Programma.
5. De werkzaamheden, waaronder het toezicht, die door of namens AVINED worden uitgevoerd in
het kader van het Programma en deze overeenkomst, worden uitgevoerd conform het
daaromtrent bepaalde in het Programma dan wel de in dat kader door AVINED gegeven
instructies.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 6
1. Voor directe schade voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van deze
overeenkomst en deelname aan het Programma, is de aansprakelijkheid van AVINED steeds
beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van AVINED in het betreffende
geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat AVINED volgens de
desbetreffende polis heeft. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een
bedrag van
€ 2500,-, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van AVINED.
2. AVINED is niet aansprakelijk voor indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de
uitvoering van de werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst en het Programma,
waaronder begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, gederfde subsidie, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie, etc.
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KOSTEN
Artikel 7
1. Deelnemer is in verband met deelname aan het Programma de door AVINED krachtens het
bepaalde in het Programma vastgestelde deelnemersbijdrage verschuldigd.
2. De deelnemersbijdrage wordt door AVINED jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd conform het
bepaalde in het Programma. AVINED is gerechtigd om in uitzonderlijke omstandigheden de
deelnemersbijdrage tussentijds te verhogen.
3. De uitzonderlijke omstandigheden als bedoeld in het vorige lid betreffen in ieder geval maar niet
uitsluitend, wijzigingen van het Programma als gevolg van wijzigingen in relevante wet- en
regelgeving.
4. Indien de deelnemer zijn overeenkomst niet binnen 4 weken na kennisgeving van de vastge stelde
jaarlijkse deelnemersbijdrage dan wel tussentijdse verhoging van de deelnemersbijdrage opzegt,
dan is de deelnemer de deelnemersbijdrage voor dat jaar dan wel de tussentijdse verhoging
verschuldigd.
5. Indien deelnemer zijn betalingsverplichting inzake zijn deelname aan het Programma niet nakomt,
is AVINED gerechtigd om deelnemer, na deelnemer eenmalig te hebben aangemaand, uit te
sluiten van deelname aan het Programma, tot voldoening van het verschuldigde plaatsvindt.
6. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat onverlet het recht van AVINED om jegens
deelnemer andere vorderingen in te stellen en/of rechtsmaatregelen te treffen.
COMMUNICATIE
Artikel 8
Communicatie in het kader van deelname aan het Programma alsmede wijzigingen als bedoeld in
artikel 7 en 9 worden door AVINED gecommuniceerd conform het bepaalde in het Programma.
WIJZIGINGEN EN BEËINDIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 9
1. Deelnemer is gehouden de wijzigingen van deze overeenkomst die voortvloeien uit wijzigingen
van het Programma, na te leven.
2. AVINED is verplicht de wijzigingen in de verplichtingen van deze overeenkomst die voortvloeien
uit wijzigingen van het Programma conform het daaromtrent bepaalde in het Programma bekend
te (doen) maken aan deelnemer.
Artikel 10
AVINED is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst tussentijds te beëindigen, indien:
a. aan deelnemer surseance van betaling wordt verleend of deelnemer in staat van faillissement
wordt verklaard;
b. indien door het bedrijf van deelnemer het dierenwelzijn ernstig wordt geschaad en/of door het
bedrijf de (voedsel)veiligheid in gevaar wordt gebracht;
c. indien het Programma wordt beëindigd.
Artikel 11
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds opzegbaar met
inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Programma en een opzegtermijn van 1 maand.
SLOTBEPALING
Artikel 12
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Aldus digitaal opgemaakt en door deelnemer afgesloten via zijn persoonlijke account in MijnAVINED.
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