Overeenkomst Dierenarts Varkenshouder

CBDB/IBV/FORM/103

IKB Varken

Overeenkomst Dierenarts-Varkenshouder

De ondergetekenden:

1. Naam: …………………………………………………….
Adres : ……………………………………………………
Woonplaats : ……………………………………………
Werkzaam vanuit DAP: …………………………………
Uniek dierenartsnummer (UDN)………………………….
Hierna te noemen de dierenarts,

en

2. Naam: …………………………………………………..
Adres: …………………………………………………..
Woonplaats: …………………………………………..
UBN nummer……………………………………………
Hierna te noemen de varkenshouder,

Locatieadres 1:
Straat: ……………………………………………….
Plaats: ………………………………………………
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Aard van het bedrijf: gesloten / vermeerdering / vleesvarkens
Aantal varkens: zeugen: ………..
vleesvarkens: ………

Locatieadres 2:
Straat: ………………………………………..
Plaats: ………………………………………
Aard van het bedrijf: gesloten / vermeerdering / vleesvarkens
Aantal varkens: zeugen: ………..
vleesvarkens: ……….

(indien meer dan 2 locaties op één UBN deze specificeren op een aangehechte bijlage)

verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Definities

Regeling IKB Varken:

de Algemene voorwaarden IKB Varken, zijn bijlagen,
alsmede het Reglement op het gebruik en toezicht van
het collectieve Vleeskeurmerk IKB, zoals deze thans
luiden of in de toekomst zullen luiden alsmede het bij of
krachtens deze bepaalde

IKB Regelinghouder:

Centrum voor Bedrijfsdiensten B.V.
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InfoMed:

De diergeneesmiddelendatabase ten behoeve van de
Regeling IKB Varken, die wordt beheerd door de
Certificerende Instantie

Certificerende Instantie:

Verificatie Instituut Kwaliteitssystemen B.V.

VetCis:

Veterinair Centraal Informatie Systeem van de
Stichting VETbase

KNMvD:

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde

Stichting VAK:

Stichting Veterinair Administratie Kantoor

Artikel 2: Doelstelling overeenkomst

1. Partijen stellen zich ten doel op een economisch en maatschappelijk verantwoorde
wijze te komen tot een planmatige aanpak voor verbetering van het
diergezondheidsniveau.
2. Het toepassen van een verantwoord diergeneesmiddelen- en antibioticagebruik.
3. Het borgen van de randvoorwaarden van de Regeling Zelfvaccinerende
Varkenshouder (Diergeneesmiddelenregeling art 78 derde lid en bijlage IV) indien de
varkenshouder de entstoffen zelf toepast.
4. Borging van betrouwbaarheid en inzicht in de samenwerking tussen varkenshouder
en dierenarts doordat partijen gezamenlijk een systeem voor veterinaire
kwaliteitsbewaking voor bovenbedoelde bedrijven opzetten onder de
randvoorwaarden zoals beschreven in de navolgende artikelen.

Artikel 3: Openbaarmaking

Alle partijen worden gehouden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De
varkenshouder geeft middels ondertekening van deze overeenkomst nadrukkelijk
toestemming om zijn persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en UBN) op te nemen en
te verwerken in InfoMed en VetCis.
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Artikel 4: De samenwerking

1. De uitoefening van de diergeneeskunde bij de varkenshouder bij al diens gehouden
varkens vindt uitsluitend plaats door de dierenarts die partij is bij de overeenkomst.
De samenwerking is exclusief voor de veterinaire dienstverlening en receptplichtige
diergeneesmiddelen (UDA, UDD, URA) inclusief vaccins voor de duur van de
geldigheid van de overeenkomst en voor in de overeenkomst benoemde diersoort:
varkens.
2. De varkenshouder dient zich te beperken tot één overeenkomst per UBN. Binnen
deze overeenkomst mag wel een andere dierenarts van dezelfde dierenartsenpraktijk
op het varkensbedrijf werkzaam zijn, mits dit tijdelijk is en aantoonbaar gebeurt onder
de verantwoordelijkheid van de in deze overeenkomst genoemde dierenarts.
3. De dierenarts krijgt toestemming van de varkenshouder om minstens één maal per
maand of eenmaal per 4 weken (indien sprake is van deelname aan de regeling
zelfenten) stallen en afdelingen op het bedrijf waarin varkens gehouden worden te
bezoeken.
4. Dierenarts en varkenshouder stellen in samenspraak met eventuele adviseurs per
UBN nummer een bedrijfsgezondheidsplan op, waarin naast het bedrijfsbehandelplan
ook beschreven staat welke managementmaatregelen het bedrijf neemt betreffende
een verantwoord gebruik van antibiotica. Het bedrijfsgezondheidsplan wordt minimaal
eenmaal per jaar geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld.
5. Zowel dierenarts als varkenshouder zijn verplicht om zich ten minste eenmaal per
jaar te laten controleren op het nakomen van alle in deze overeenkomst gestelde
voorwaarden door een instelling die:
 voldoet aan ISO/IEC 17020
 door de Stichting Raad voor Accreditatie te Utrecht is geaccrediteerd voor het
uitvoeren van inspecties op varkenshouderijen;
De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang, en zonder enige aanmaning of
ingebrekestelling, worden ontbonden indien een partij niet voldoet aan de
controleverplichting als bedoeld in lid 5. Uit de betreffende registers (IKB / VAK) blijkt
of voldaan wordt aan deze controleverplichting.

Artikel 5: De dierenarts

1. De dierenarts werkt volgens de gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor
Voedselproducerende dieren zoals vastgesteld door het bestuur van de KNMvD, de
inhoud van deze overeenkomst en indien van toepassing de Regeling
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Zelfvaccinerende Varkenshouder en laat zich hierop toetsen door een ISO/IEC
17020 geaccrediteerde instelling.
De dierenarts schrijft uitsluitend vaccins en antimicrobiële diergeneesmiddelen voor
binnen het vastgestelde bedrijfsbehandelplan voor een periode van ten hoogste vier
weken. In het bedrijfsbehandelplan staat op welke wijze ziekten worden behandeld
dan wel hiertegen wordt gevaccineerd. Het behandelplan is opgesteld op basis van
de meest recente versie van het formularium varkens van de Werkgroep Veterinair
Antibioticum Beleid.
De dierenarts bezoekt ten minste eenmaal per maand (bij zelfenten eenmaal per vier
weken) stallen en afdelingen waar door de varkenshouder varkens worden
gehouden, waarbij in elk geval het volgende wordt onderzocht:
 algemene gezondheidssituatie;
 de noodzaak tot het toepassen van de vaccins en antimicrobiële
diergeneesmiddelen;
 de nakoming van de logboekverplichting door de varkenshouder;
 juiste bewaring van diergeneesmiddelen
De dierenarts maakt een verslag van elk bezoek als bedoeld in lid 3 en bewaart dat
verslag tot ten minste één jaar na de datum van het bezoek;
De dierenarts schoolt de kennis, benodigd voor de uitvoering van de in dit punt
genoemde taken, ten minste eenmaal per twee jaar bij.
De dierenarts faciliteert de verplichting van de varkenshouder om de voorgeschreven
en geleverde diergeneesmiddelen te melden in het kader van de Regeling IKB
Varken. De dierenarts levert deze gegevens over (diergenees-)middelen digitaal aan
conform de eisen die de IKB regelinghouder daaraan stelt. De gegevens kunnen via
VetCis worden aangeleverd. Indien andere databases door de IKB regelinghouder als
vergelijkbaar en gelijkwaardig worden geaccepteerd, kan de aanlevering van
gegevens tevens geschieden via deze andere databases.

Artikel 6: De varkenshouder

1. De varkenshouder voldoet aan de Regeling IKB Varken en laat zich hierop toetsen.
2. De varkenshouder:
 licht de dierenarts(-praktijk) volledig in over de (diergenees-) middelen die hij/zij
heeft toegepast of laten toepassen;
 geeft de dierenarts inzage in het logboek waarin ontvangst en toepassing van
(diergenees-)middelen en vaccins vastgelegd worden;
 stelt de dierenarts(-praktijk) onverwijld in kennis indien de voorgeschreven
(diergenees-)middelen niet het gewenste effect hebben.
3. De varkenshouder verleent middels ondertekening van deze overeenkomst
toestemming aan de dierenarts om minstens één maal per maand of eenmaal per 4
weken (indien sprake is van deelname aan de regeling zelfenten) stallen en
afdelingen op het bedrijf waarin varkens gehouden worden te bezoeken.
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4. De varkenshouder geeft de dierenarts (-praktijk) middels ondertekening van deze
overeenkomst nadrukkelijk toestemming het gebruik en de voorgeschreven
(diergenees-)middelen en overige informatie zoals opgenomen in de Regeling IKB
Varken op te nemen en te verwerken in VetCis of in andere, in het kader van de
Regeling IKB Varken, als gelijkwaardig geaccepteerde systemen.
5. De varkenshouder, die in het kader van de Regeling Zelfvaccinerende
Varkenshouder entstoffen zelf toepast, voldoet aantoonbaar aan de inhoud van deze
regeling.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en ontbinding

Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen
uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij
nakoming van de betreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de
nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden,
waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn
verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
Indien een partij, na het verlopen van deze termijn, zijn verplichtingen uit de overeenkomst
niet nakomt, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van
deze overeenkomst, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de vergoeding van de
door de andere partij geleden c.q. te lijden schade.

De dierenarts is aansprakelijk voor de juiste verwerking van de gegevens met betrekking tot
het gebruik en de voorgeschreven (diergenees-)middelen in VetCis.

Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst tussentijds te beëindigen indien aan één van beide partijen surséance van
betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard.
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Artikel 8 : Duur en wijziging van de overeenkomst.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar, met als ingangsdatum de dag van
ondertekening door beide partijen.
2. Voor afloop van de overeenkomst vindt een evaluatie plaats tussen beide partijen.
3. Indien de overeenkomst drie maanden voor afloop niet schriftelijk wordt opgezegd,
wordt de overeenkomst automatisch met wederom een jaar verlengd. Partijen kunnen
deze overeenkomst uitsluitend schriftelijk beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden.
4. Bij verandering van dierenarts zorgt de varkenshouder er voor dat alle gegevens
beschikbaar blijven voor de nieuwe dierenarts.
5. Partijen stellen onverwijld de Certificerende Instantie en de Stichting VAK in kennis
van de beëindiging van deze overeenkomst.

Datum ondertekening: .........................

De varkenshouder: ............................................
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