OVEREENKOMST ZELFCONTROLE PLUIMVEE

Stichting AVINED, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 59546247, gevestigd te Zeist, 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 Certificerende
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 de
betreffende gegevens te gebruiken in het kader van het Programma.
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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 vastgestelde
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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