
PROGRAMMA ZELFCONTROLE PLUIMVEE 
 
Het bestuur van de Stichting AVINED heeft overwegende, haar statutaire 
doelstellingen en de in Europese- en Landelijke wet- en regelgeving opgenomen 
verplichte zelfcontrole, op datum 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 alsmede het certificatieschema IKB Ei dat 
wordt beheerd door de Stichting OVONED en door AVINED zijn 
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 in 
MijnAVINED; 

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 micro-
organismen of virussen tegen te gaan bij een concentratie van 
5 microgram/ml of lager; 

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, diens pluimvee of diens eieren;  

9.  Bedrijfsmatig : het houden (laten houden) van 250 of meer pluimveedieren 
ten behoeve van de productie van pluimvee, pluimveevlees,  
broedeieren of consumptie-eieren, dan wel het sorteren of 



verzamelen van eieren ten behoeve van verdere levering of 
verkoop; 

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

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

12.  CRA 
 
 
 
 
Consumptie-ei 

: 
 
 
 
 
: 

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; 
ei, afkomstig van pluimvee en bestemd om te worden 
geconsumeerd;  

13.  Deelnemer : De natuurlijke of rechtspersoon die kwalificeert als 
pluimveehouder, pakstation of verzamelaar en  die de 
overeenkomst Zelfcontrole Pluimvee i heeft afgesloten en niet 
is uitgesloten van deelname;  

14.  Deskundigen commissie 
 
 
Diergeneesmiddelen en 
contaminanten 

: de door het bestuur ingestelde commissie van deskundigen die 
bestaat uit de daartoe door het bestuur aangewezen 
deskundigen, die geanonimiseerde bevindingen beoordeelt; 
a. antibacteriële stoffen met inbegrip van  
sulfonamiden, quinolonen;  
b. andere diergeneesmiddelen:  
1. Wormmiddelen;  
2. Anticoccidia, met inbegrip van  
nitroïmidazolen;  
3. carbamaten en pyrethroïden;  
4. tranquilizers;  
5. niet-steroïdale anti-inflammatoire farmaca  
(NSAIF);  
6. andere stoffen met farmacologische werking;  
c. andere in het milieu aanwezige stoffen en  
contaminanten:  
1. organische chloorverbindingen met inbegrip  
van PCB’s;  
2. organische fosforverbindingen;  
3. scheikundige elementen;  
4. mycotoxinen;  
5. kleurstoffen;  
6. Overige1; 

15.  (Groot)Ouderdierbedrijf 
 
(Groot)ouderdieren 

: 
 
: 

inrichting die wordt gebruikt voor de productie van 
broedeieren, bestemd voor de productie van pluimvee; 
pluimvee dat wordt gehouden voor de productie van 
broedeieren, voor de productie van pluimvee;  

16.  Illegale behandeling : gebruik van verboden middelen of het gebruik van 
Diergeneesmiddelen en/of contaminanten 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; 

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

20.  Koppel 
 
 
Leghennen 
 
Leghennenbedrijf 

: 
 
 
: 
 
:  

al het pluimvee met dezelfde gezondheidsstatus dat in dezelfde 
stal wordt geplaatst of gehouden en een epidemiologische 
eenheid vormt; 
pluimvee van 17 weken of ouder van het geslacht Gallus gallus, 
dat wordt gehouden voor de productie van consumptie-eieren;  
inrichting die wordt gebruikt voor het houden van leghennen;  

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 
grootouderdieren en ouderdieren tot het stadium waarin ze 
broedeieren gaan produceren; 

24.  Opzetten : het plaatsen van pluimvee in een lege stal; 
25.  Overeenkomst Zelfcontrole 

Pluimvee 
 
Pakstation 

: 
 
 
:  

overeenkomst die wordt gesloten tussen de pluimveehouder en 
AVINED, waarin het bepaalde bij of krachtens het Programma 
Zelfcontrole Pluimvee van toepassing wordt verklaard; 
de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig, 
ongesorteerde eieren koopt van een pluimveehouder of van 
een verzamelaar, teneinde deze eieren, gesorteerd naar 
kwaliteit en gewicht, verder te leveren;  

26.  Pluimvee(dieren) : kippen of kalkoenen die worden opgefokt of gehouden voor de 
productie van consumptie-eieren, broedeieren of 
pluimveevlees; 

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

28.  Pluimveebedrijf : (groot)ouderdierbedrijf, opfokbedrijf, vleeskuikenbedrijf, 
vleeskalkoenenbedrijf, leghennenbedrijf,  pakstation of 
verzamelaar;  

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; 



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 

(de dierruimte) met een eigen ventilatievoorziening die 
onafhankelijk van andere ruimtes is te bedienen; 

33.  Verboden middelen : Stoffen als bedoeld in Bijlage II en III van Richtlijn 96/22/EG met 
thyreostatische, oestrogene, androgene of gestagene werking 
alsmede ß-agonisten, alsmede farmacologisch werkzame 
substanties als bedoeld in tabel 2 van de bijlage bij Verordening 
(EU) nr. 37/2010, en farmacologisch werkzame substanties die 
in een lijst zijn ingedeeld overeenkomstig artikel 14, tweede lid, 
onderdeel d, van Verordening (EG) 470/2009, en alle andere 
middelen die verboden zijn voor gebruik in de 
(pluim)veehouderij;   

34.     
35.  Verplichte zelfcontrole 

 
Verzamelaar 

: 
 
:  

zelfcontrole als bepaald in artikel 8.10. van de Regeling 
diergeneesmiddelen;  
de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig 
ongesorteerde eieren ophaalt bij of koopt van een 
pluimveehouder, teneinde deze eieren af te leveren of te 
verkopen aan de houder van een pakstation of de industrie;  
 

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. 

 
1: Bijlage I groep B van Richtlijn 96/23 jo artikel 150 van Verordening (EG) 2017/625  

 



Beheer en toezicht 
 
Artikel 2 
 
1. AVINED is belast met het beheer van en toezicht op de naleving van het Programma. 

 
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  monsters worden genomen 
van veren, bloed, feces en andere daarvoor geschikte matrices van het aanwezige pluimvee, 
veegmonsters alsmede monsters van op het bedrijf aanwezige eieren, diervoeder, water, 
diergeneesmiddelen, producten en middelen.  
a.  

 
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 worden conform het werkplan en eventuele nadere 
instructies uitgevoerd door de daartoe door AVINED aangewezen organisatie. Controles en 
monsternemingen kunnen plaatsvinden op de pluimveebedrijven van deelnemers, bij 
pakstations en verzamelaars en overige daartoe in het werkplan aangewezen locaties; 

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 aangewezen stoffen (op niveau werkzame stof) en de aanwezige 
hoeveelheid van de aangewezen stoffen in het monster; 

d. AVINED controleert of het bij de visuele controle en/of monsteronderzoek aangetroffen 
antimicrobieel diergeneesmiddel is 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 als 
bedoeld onder d. en e. van dit lid en bepaalt of er sprake is van een positief bevinding. In het 
kader van het Programma wordt bij antimicrobiële diergeneesmiddelen gesproken over een 
positief bevinding als er een antimicrobieel diergeneesmiddel wordt aangetroffen dat niet is 
geregistreerd in CRA en de Deskundigen commissie geen aanleiding ziet om eerst nader 
onderzoek uit te laten voeren bij de desbetreffende deelnemer; 

g. bij de geconstateerde aanwezigheid van diergeneesmiddelen  wordt de deelnemer in de 
gelegenheid gesteld om binnen 24 uur na de melding, die zowel telefonisch als per email 
wordt gedaan,  een schriftelijk bewijs aan AVINED te verstrekken waaruit blijkt dat het 
diergeneesmiddel door de dierenarts aan de deelnemer is voorgeschreven dan wel geleverd;  



i. indien de deelnemer het schriftelijk bewijs niet verstrekt binnen 24 uur na dagtekening 
van het verzoek om bewijslevering, dan meldt AVINED dit met ingang van de dag nadat 
de termijn van 24 uur 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; 

h. indien wordt vastgesteld dat er sprake is van illegale behandeling dan wordt dit, behoudens 
de gevallen als hierboven beschreven, onmiddellijk doorgegeven aan de NVWA. 
 

6. In het kader van het toezicht als bedoeld in het eerste lid worden als aangewezen stoffen 
aangemerkt verboden middelen en diergeneesmiddelen en contaminanten. 
  

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.  

 
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 die tevens 
deelnemen aan een aangewezen kwaliteitzorgsysteem pluimvee. In dit register worden alle 
gegevens inzake deelname aan het Programma vastgelegd. 
 

2. AVINED houdt een openbaar register bij waarin deelnemers worden opgenomen die niet 
deelnemen aan een aangewezen kwaliteitszorgsysteem. In dit register kunnen de naam van de 
deelnemer, KIP nummer en gegevens inzake deelname aan het Programma worden vastgelegd.  
  

3. 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 antimicrobiële 

diergeneesmiddelen, 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.  

 
 
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. 1. De kosten voor deelname aan het programma bestaan uit de jaarlijkse deelnemersbijdrage. 

Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen sectoren en tussen deelnemers die wel en 
deelnemers die niet deelnemen aan een in het Programma aangewezen kwaliteitszorgsysteem.  

 
 
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. 
 

3.De periodieke bemonstering van deelnemers met een leghennenbedrijf kan worden uitgevoerd bij 
een pakstation of verzamelaar. Indien de hieruit voortvloeiende analyseresultaten  aanleiding geven 
voor nader onderzoek, wordt een tweede bemonstering uitgevoerd op het bedrijf van deelnemer. De  
deelnemer die niet deelneemt aan een in het Programma aangewezen kwaliteitszorgsysteem voor de 
eiersector, is de werkelijke kosten van dit nader onderzoek, bestaande uit de kosten voor 
monstername en analyse, verschuldigd. Aanleiding voor nader onderzoek bestaat in de in het 
werkplan beschreven gevallen, waaronder bij de screening geconstateerde aanwezigheid van 
verboden middelen, diergeneesmiddelen of contaminanten in bij het pakstation genomen ei-
monsters afkomstig van het bedrijf van deelnemer.  
 
 
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. 

 
 
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 € 2.500,-. 
 

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 bedrijfsstagnatie, 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 in MijnAVINED 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.  

 
 
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  datum en treedt in werking op datum . 
 
 
Voor het bestuur, 
 
 
H.M. Hubers 
voorzitter 
 
 
 
 
ir. B.M. Dellaert 
secretaris 


