BIJLAGE I Bilaterale overeenkomst melk- / rundveehouder met de `geborgde rundveedierenarts´
OVEREENKOMST MELK- / RUNDVEEHOUDER EN “GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS”
Naam tekenbevoegde
veehouder
Straat + Huisnummer
Postcode
Plaats
UBN nummer
Dierenartsenpraktijk

DAP GORTER
Naam geborgde rundvee
dierenarts + UDN*
Naam vervangende geborgde
rundveedierenarts(en) + UDN*
Naam dierenarts(en)
spoedeisende hulp + UDN*
Straat + Huisnummer (Praktijk)

M.E. Volkering

UDN 1002334

H.A. Gorter UDN 272 010 ; N. van der Wilt

UDN 1101916

H.A. Gorter UDN 272 010 ; N. van der Wilt

UDN 1101916

Lange Wetering 52
Postcode (Praktijk)

1394 LP
Plaats (Praktijk)

Nederhorst den Berg

* het UDN nummer betreft het nummer waarmee de dierenarts in het register van de Stichting Veterinair Administratiekantoor
(SVAK) staat geregistreerd.

Overwegende
dat

de melk- / rundveesector op een maatschappelijk verantwoorde manier wil omgaan met
rundveegezondheid in relatie tot volksgezondheid, voedselveiligheid en het correct, selectief en
transparant gebruik van diergeneesmiddelen;

dat

de veehouder hiervoor gebruik maakt van een geregistreerde “geborgde rundveedierenarts” die werkt
volgens het reglement geborgde rundveedierenarts en het beoordelings- en beslissingsprotocol
geborgde rundveedierenarts en verdere vereisten die aan de veehouder worden gesteld waaronder voor
veehouders het protocollaire bedrijfsbezoek;

dat

de veehouder in het kader van de Verordening (EG) nr 853/2004 of diens opvolger voor de Voedsel
Keten Informatie (VKI) aan dient te geven de naam en het adres van de dierenarts die normaliter op het
bedrijf van herkomst diensten verleent en een ziek of gewond dier onmiddellijk op passende wijze dient
te verzorgen en dat zo spoedig mogelijk een dierenarts wordt geraadpleegd wanneer die zorg geen
verbetering in de toestand van het dier brengt (Besluit welzijn productiedieren artikel 4.3);

dat

op deze overeenkomst de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector
(PVV) 2011 en bijbehorende besluiten of diens opvolger van toepassing zijn;

dat

de binnen de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011
vallende diergeneesmiddelen die door de dierenarts worden voorgeschreven of toegepast, worden
vastgelegd in een databank die door het Productschap Vee en Vlees of andere instantie(s) hiermee
belast in het kader van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector
(PVV) 2011 of diens opvolger is aangewezen ten behoeve van de beoordeling en eventueel te treffen
maatregelen met betrekking tot het voorschrijven en toepassen van diergeneesmiddelen;

dat

in deze overeenkomst duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze overeenkomst is een nadere invulling
van de convenantafspraken van de task force antibioticumresistentie en de aanwijzingen en adviezen van
de Stichting Diergeneesmiddelautoriteit.
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verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:
hierna te noemen:
veehouder
dierenarts
partijen
Verordening
Besluit

Databank

is de tekenbevoegde veehouder die de overeenkomst heeft ondertekend.
is de geborgde rundveedierenarts die in het kader van Verordening EU nr 853/2004 normaliter
diensten op het bedrijf verleent en de overeenkomst heeft ondertekend.
zijn de veehouder en de dierenarts die de overeenkomst hebben ondertekend.
is de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011 of
diens opvolger. en bijbehorende besluiten.
is het Besluit vaststelling minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan
verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011 horende
bij de Verordening.
is de door het Productschap Vee en Vlees of andere instantie(s) hiermee belast in het kader
van de Verordening is aangewezen ten behoeve van de beoordeling en eventueel te treffen
maatregelen met betrekking tot het gebruik van (diergenees-) middelen.

DEFINITIES
Artikel 1
a. Deze overeenkomst neemt de terminologie van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts over.
b. Deze overeenkomst heeft betrekking op handelingen en voorschriften inzake diergeneesmiddelen.
c. De door de dierenarts voorgeschreven of toegepaste diergeneesmiddelen worden in een databank
geregistreerd. In dit kader aanvaarden partijen tevens door het Productschap Vee en Vlees en/of de Stichting
Geborgde Dierenarts geaccepteerde vergelijkbare en gelijkwaardige (buitenlandse) registratiesystemen.

BEDRIJFSPECIFIEK GEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSPECIFIEK BEHANDELPLAN
Artikel 2
a. De dierenarts stelt in opdracht van en samen met de veehouder een bedrijfspecifiek gezondheidsplan op dat
ten minste voldoet aan het Besluit.
b. Het bedrijfspecifiek gezondheidsplan wordt minimaal éénmaal per jaar door partijen geëvalueerd en, indien
nodig, bijgesteld.
c. Uit het bedrijfspecifiek gezondheidsplan volgt een bedrijfspecifiek behandelplan dat wordt opgesteld door de
dierenarts en voldoet ten minste aan het Besluit.
d. Het bedrijfspecifiek behandelplan is gebaseerd op de meest recente uitgave van het Formularium Melkvee
respectievelijk Vleeskalveren & Vleesvee, dat wordt gepubliceerd op de website van de Werkgroep Veterinair
Antibioticumbeleid (WVAB) .

DE VEEHOUDER
Artikel 3
De veehouder:
a. hanteert één bedrijfspecifiek gezondheidsplan waarvan het bedrijfspecifieke behandelplan onlosmakelijk
onderdeel uitmaakt en onderhoudt daarover het contact met de dierenarts in relatie tot de volksgezondheid,
de diergezondheid, het welzijn en management van zijn vee en geeft inzage in de relevante bedrijfsvoering
ten einde de diergezondheidssituatie te verbeteren;
b. geeft opdracht aan de dierenarts om samen het bedrijfspecifieke gezondheidsplan op te stellen en draagt
zorg voor de actualisering daarvan door de dierenarts;
c. behandelt zijn vee volgens het voorschrift van de dierenarts, houdt zich bij de behandeling van dieren aan
het bedrijfspecifieke gezondheidsplan en het bedrijfspecifieke behandelplan en stelt de dierenarts(en)praktijk
in kennis indien de voorgeschreven (diergenees-) middelen niet het gewenste effect hebben;
d. bewaart de (diergenees-) middelen conform de aanwijzingen van de registratiehouder en / of instructie van
de dierenarts;
e. licht de dierenarts volledig in over veterinaire adviezen en behandelingen door derden en de (diergenees-)
middelen die zijn toegepast en geeft desgewenst inzage in de registratie van de toegepaste (diergenees-)
middelen en draagt zorg voor het (doen) melden en vastleggen in een databank.
f. maakt alleen gebruik van de in de aanhef vermelde (vervangende) geborgde rundveedierenarts. Indien de
veehouder gebruik maakt van een andere dierenarts dan de dierenartsen die als “(vervangende) geborgde
rundveedierenarts” in de aanhef wordt vermeld, omdat dit door omstandigheden noodzakelijk is, wordt
gebruik gemaakt van een in de aanhef vermelde dierenarts voor spoedeisende hulp.
g. vermeldt op ieder VKI formulier de dierenarts.
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DE DIERENARTS
Artikel 4
De dierenarts:
a. staat geregistreerd in het register “geborgde rundveedierenarts” bij de Stichting Veterinair
Administratiekantoor (SVAK);
b. geeft aan welke dierenarts(en) optreden als vervangende geborgde rundveedierenarts(en) en dierenarts(en)
voor spoedeisende hulp en draagt zorg voor de dossieroverdracht aan deze dierenartsen. Dit met
wederzijdse instemming van de betreffende dierenarts(en);
c. werkt volgens het reglement geborgde rundveedierenarts en het beoordelings- en beslissingsprotocol
geborgde rundveedierenarts en verdere vereisten die aan de dierenarts worden gesteld waaronder voor
veehouders het protocollaire bedrijfsbezoek en van toepassing zijnde wettelijke bepalingen zoals deze nu
luiden en in de toekomst zullen luiden;
d. draagt zorg voor het bedrijfspecifieke behandelplan dat ten minste voldoet aan het Besluit en dat past bij het
bedrijfspecifieke gezondheidsplan van de veehouder;
e. baseert het bedrijfspecifieke behandelplan op de meest recente uitgave van het Formularium Melkvee
respectievelijk Vleeskalveren & Vleesvee, dat wordt gepubliceerd op de website van de WVAB en de
bedrijfshistorie van het melk- / rundveebedrijf;
f. zorgt voor vastlegging van alle bezoeken inclusief protocollaire bedrijfsbezoeken op het bedrijf van
veehouder ten behoeve van de administratie van het melk- / rundveebedrijf;
g. voldoet aan het bepaalde in het Reglement Geborgde Rundveedierenarts en haar bijlagen zoals deze nu
luiden en in de toekomst zullen luiden en schoolt zich bij om te blijven voldoen;

TOESTEMMING EN ADMINISTRATIE
Artikel 5
a. Partijen verklaren middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming en medewerking te verlenen
aan door of namens de certificerende instelling van het reglement Geborgde Rundveedierenarts en haar
bijlagen en/of derden uit te voeren beoordelingen op zijn/haar bedrijf in het kader van het reglement
Geborgde Rundveedierenarts en/of in het kader van de in de voorschriften van het reglement Geborgde
Rundveedierenarts opgenomen kwaliteitsregelingen en verlenen desgevraagd inzage in de werkwijze en alle
gegevens die betrekking hebben op deze overeenkomst.
b. De veehouder geeft middels ondertekening van deze overeenkomst nadrukkelijk toestemming:
b.1. de diergeneesmiddelen die door de dierenarts zijn voorgeschreven of toegepast, evenals relevante
persoonsgegevens (o.a. naam, adres, woonplaats en UBN) vast te laten leggen in de databank ten behoeve
van de beoordeling en eventueel te treffen maatregelen met betrekking tot het voorschrijven en toepassen
van diergeneesmiddelen.
b.2 om de gegevens die zijn vastgelegd in de databank, zoals genoemd onder lid b.1 en de gegenereerde
output data (onder meer de dierdagdosering), op te laten vragen door de dierenarts en de certificerende en
de beoordelende instellingen in het kader van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts en haar
bijlagen.
b.3 aan de certificerende instelling en beoordelende instelling van het reglement Geborgde Rundveedierenarts
en haar bijlagen om alle beoordelingsbevindingen, beoordelingsresultaten, certificatiebesluiten en
opgevraagde data, zoals bedoeld onder lid b.2, al dan niet op aanvraag te (doen) melden aan het
Productschap Vee en Vlees en/of andere instanties hiermee belast en/of door de Stichting Geborgde
Dierenarts aangewezen instanties en/of instanties die door of namens de overheid zijn belast met het
toezicht, de opsporing en/of handhaving ter zake van wettelijke voorschriften.
b.4. aan het Productschap Vee en Vlees of andere instanties hiermee belast om de gegevens, zoals bedoeld in
lid b.2, te verstrekken aan de certificerende instelling en controlerende instelling van het reglement
Geborgde Rundveedierenarts en haar bijlagen en verleent aan deze certificerende instelling toestemming
om deze gegevens te gebruiken in het kader van het reglement Geborgde Rundveedierenarts en haar
bijlagen.
c. De veehouder bewaart altijd een geldende overeenkomst in het kader van het Reglement Geborgde
Rundveedierenarts in de bedrijfsadministratie. De dierenarts heeft een exemplaar van deze overeenkomst op
de praktijk. Partijen bewaren deze overeenkomst na beëindiging nog minimaal twee jaar.
d. De dierenarts aanvaardt door middel van deze overeenkomst de toestemming van de veehouder om de door
de dierenarts voorgeschreven en toegepaste diergeneesmiddelen evenals de relevante persoonsgegevens
van de veehouder door te geven aan de databank.
e. De dierenarts draagt zorg voor de juiste verwerking van de gegevens met betrekking tot de voorgeschreven
en toegepaste diergeneesmiddelen in de databank, zoals genoemd onder lid d.
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AANGAAN, DUUR EN BEËINDIGINGVAN DE OVEREENKOMST
Artikel 6
Partijen gaan deze overeenkomst op vrijwillige basis aan voor onbepaalde tijd.
a.
De overeenkomst kan, onverminderd de wettelijke bepalingen, met onmiddellijke ingang en zonder
b.
rechterlijke tussenkomst schriftelijk beëindigd worden.
Indien de overeenkomst wordt aangegaan, opgezegd of ontbonden, zal de dierenarts dit melden aan een
c.
door belanghebbende vast te stellen centrale database die door de sectorpartijen is aangewezen.
Bij beëindiging van de overeenkomst vindt overdracht van het bedrijfsdossier plaats door de dierenarts aan de
d.
door de veehouder te melden nieuwe dierenarts. De overdracht heeft betrekking op de laatste 12 maanden
voor het moment van beëindiging en omvat de reden van beëindiging, het bedrijfspecifieke
gezondheidsplan; het bedrijfspecifieke behandelplan; relevante onderzoeksuitslagen en de relevante
behandelingen.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
e.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend
d.d.

……………………………………………..

te

………………………………………………….

Voor de tekenbevoegde veehouder:

Voor de dierenarts:

Naam (in blokletters):

Naam (in blokletters):

……………………………………

……………………………………

Handtekening:

Handtekening:

……………………………………

……………………………………
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