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runderen 2020
Januari 2020
Paragraaf 1: Begripsbepalingen
Artikel 1
1. GD:
Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., gevestigd te Deventer.
2. Aanvrager:
een natuurlijk- of rechtspersoon belast met het houden en/of verhandelen van dieren en bezitter van een Uniek
BedrijfsNummer (UBN) en aanmelder voor een GD-programma.
3. GD-programma:
een door de GD bij reglement vastgesteld preventie-, bestrijdings- of kwaliteitszorgprogramma.
4. Algemene Verkoopvoorwaarden:
de Algemene Verkoopvoorwaarden van GD zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
08117636.
5. Onderzoek:
het door dan wel namens GD doen van waarnemingen en het interpreteren van onderzoeken.
6. Kwalificatie van een rund, respectievelijk rundveebeslag:
de kwalificatie die door GD is toegekend aan een rund respectievelijk aan een rundveebeslag, op basis van de in het
betreffende programma voorgeschreven en door of namens GD uitgevoerde onderzoeken en/of waarnemingen. Een
kwalificatie “vrij van” dan wel “onverdacht” van een nader genoemde ziekte betekent uitsluitend dat de in het
kader van het betreffende gezondheidsprogramma voorgeschreven onderzoeken en/of waarnemingen tijdig en met
gunstig resultaat hebben plaatsgevonden.
7. Aanvraagformulier:
het door GD ter beschikking gestelde formulier voor de aanvraag tot deelname aan een GD-programma.
8. Deelnemer:
een ondernemer die door GD is aanvaard voor de deelname aan een GD-programma.
9. Dierenarts:
een dierenarts die, voor zover van toepassing, in het bezit is van de door GD ten aanzien van het betreffende
programma gevraagde extra kwalificaties.
10. Gezondheidsverklaring:
een door GD verstrekte en door de Deelnemer ingevulde en afgegeven verklaring. In de verklaring verklaart GD
welke kwalificatie(s) van toepassing is(zijn), ten tijde van de afgifte, ten aanzien van de aangegeven runderen.
11. I&R Verordening:
Verordening (EG) Nr. 1760/2000: vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake
de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten.
Paragraaf 2: Deelname
Artikel 2:
1. De ondernemer die wil deelnemen aan een of meer GD-programma’s dient zich hiervoor bij GD aan te melden,
telefonisch dan wel door middel van het toepasselijke aanvraagformulier. Het aanvraagformulier dient met
vermelding van de beoogde GD-programma’s naar GD te worden ingestuurd. Het aanvraagformulier moet door de
Aanvrager volledig en naar waarheid worden ingevuld en ondertekend.
2. De Aanvrager wordt per GD-programma als deelnemer aanvaard indien:
a. de Aanvrager verklaart te voldoen aan de bij of krachtens het GD-programma gestelde regelen en
verplichtingen;

b.

3.
4.
5.
6.
7.

de Aanvrager voldoet aan de bij of krachtens de I&R-verordening en/of de Regeling identificatie en
registratie van dieren gestelde regelen en verplichtingen. De Aanvrager geeft toestemming aan GD tot het
gebruik van de
in de I&R-registratie met betrekking tot zijn bedrijf opgeslagen gegevens. GD mag bedoelde gegevens
gebruiken in het kader van de ontwikkeling, aansturing en/ of controle op haar dierziektenbestrijdingen/of bewakingsprogramma’s; en
c. naar het oordeel van GD mag worden aangenomen dat de Aanvrager, indien de aanvraag wordt ingewilligd,
zal voldoen respectievelijk blijven voldoen aan de onder a. en b. genoemde regelen en verplichtingen.
GD beslist binnen twee weken nadat de aanvraag is ontvangen over de aanvaarding van de Aanvrager.
GD kan aan de aanvaarding voorwaarden verbinden.
Indien dit voor de uitvoering van een programma nodig wordt geacht kan GD deze voorwaarden wijzigen, intrekken,
aanvullen dan wel alsnog voorwaarden stellen.
Tegen een beslissing over de aanvaarding kan binnen 30 dagen bezwaar ingediend worden bij de directie van GD;
Op het in het zesde lid bedoelde bezwaarschrift wordt binnen 30 dagen na ontvangst een met redenen omklede
beslissing genomen.

Artikel 3
1. De deelname kan met inachtneming van de opzegtermijn worden beëindigd op verzoek van de Deelnemer of met
onmiddellijke ingang door GD indien:
a. de Deelnemer niet of niet meer voldoet aan een der bij of krachtens het GD-programma en/of de I&Rverordening gestelde regelen en verplichtingen; of
b. de Deelnemer niet of niet meer in overeenstemming handelt met een der aan de aanvaarding verbonden
voorwaarden; of
c. door de deelname het belang van een goede uitvoering van het GD-programma zou worden geschaad; of
d. de bij de aanvraag verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag anders
zou zijn beslist indien bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden bekend waren geweest; of
e. de Deelnemer niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen als bedoeld in artikel 4 onder f.
Voor nadere voorwaarden ten aanzien van opzegging, zie ook het reglement van het desbetreffende GD-programma.
2. Tegen de beëindiging van de deelname kan binnen 30 dagen bezwaar ingediend worden bij de directie van GD;
3. Op het in het tweede lid bedoelde bezwaarschrift wordt binnen 30 dagen na ontvangst een met redenen omklede
beslissing genomen.
Paragraaf 3: Verplichtingen van Deelnemers en GD
Artikel 4
De Deelnemer is verplicht:
a. de voorschriften en verplichtingen die voor hem uit het gezondheidsprogramma voortvloeien, na te komen;
b. tijdig opdracht te geven tot het doen uitvoeren van de veterinaire handelingen en/ of onderzoeken zoals
voorgeschreven in het programma, dan wel tot het doen uitvoeren van handelingen en/of onderzoeken welke
anderszins door GD in het kader van het programma noodzakelijk worden geacht;
c. ten behoeve van het onder b. bedoelde onderzoek alle gevraagde medewerking te verlenen, alle gevraagde
inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken, alle gevraagde voorzieningen te treffen en alle gegeven
aanwijzingen op te volgen;
d. te voldoen aan de bij of krachtens de I&R-Verordening gestelde regelen en verplichtingen;
e. zich onmiddellijk met GD in verbinding te stellen indien zich bij de tot zijn rundveebeslag behorende runderen
symptomen voordoen die wijzen op een infectie met een runderziekte waarvoor het programma geldt waar hij deel
aan neemt;
f. binnen de daartoe gestelde betalingstermijn al zijn financiële verplichtingen aan GD te voldoen.
Artikel 5
GD verplicht zich tot het verstrekken van adviezen aan de Deelnemer omtrent de te nemen maatregelen ter
voorkoming van introductie of uitbreiding van runderziekten waarvoor het gezondheidsprogramma geldt.

Artikel 6
1. Aan de Deelnemer worden door GD - tegen betaling - verklaringen verstrekt met vermelding van de kwalificatie(s)
van zijn rundveebeslag dan wel bedrijfsstatus.
2. De Deelnemer is bevoegd om, met inachtneming van de bovenbedoelde voorwaarden, bij het afstaan van runderen
deze runderen te doen vergezeld laten gaan van de op de desbetreffende runderen betrekking hebbende actuele
Gezondheids- verklaring.
3. Het is de Deelnemer niet toegestaan gezondheidsverklaringen af te geven, en de Deelnemer is verplicht de
resterende verklaringen te vernietigen, indien en zodra:
a. GD aan zijn rundveebeslag een lagere kwalificatie toe heeft gekend;
b. hij anderszins heeft gehandeld in strijd met de krachtens het tweede lid gestelde voorwaarden.
Paragraaf 4. Bezwaar
Artikel 7
1. Bij de directie van GD kan bezwaar worden ingesteld tegen een besluit, dan wel de weigering om een besluit te
nemen, ten aanzien van:
a. de toelating tot dan wel de beëindiging van de deelname aan een programma;
b. de verstrekking/intrekking van verklaringen;
c. de kwalificatie van een rund of een rundveebeslag.
2. De indiener van een bezwaarschrift zal in de gelegenheid worden gesteld om zijn bezwaarschrift mondeling toe te
lichten. Van het horen wordt een verslag gemaakt dat mede de basis vormt voor de beslissing op het bezwaar.
3. Van het horen kan worden afgezien indien:
a. het bezwaar kennelijk ongegrond is, of
b. de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; of
c. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen.
Indien het bezwaar ontvankelijk is, zal de afdeling Juridische Zaken samen met het sectorhoofd Rund ten aanzien
van het bezwaar schriftelijk een advies uitbrengen aan de directie. Indien de beslissing van de directie op het
bezwaar afwijkt van het advies van Juridische Zaken en sectorhoofd Rund, wordt in de beslissing de reden voor die
afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.
Paragraaf 5. Slotbepalingen
Artikel 8
1. Op alle werkzaamheden die door of namens GD worden uitgevoerd in het kader van dit reglement en/of de
bijbehorende programma’s, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van GD van toepassing.1 Afwijkingen van de
algemene verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met GD zijn overeengekomen.
2. Onverminderd het bepaalde ten aanzien van de aansprakelijkheid van GD in de algemene voorwaarden, vrijwaart de
deelnemer GD voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of verband houden met handelen van de
deelnemer in strijd met het bepaalde bij of krachtens dit reglement en/of programma’s.
3. De directie van GD kan besluiten dit reglement en de programma’s te wijzigen. Van iedere programmawijziging stelt
GD de deelnemers in kennis via haar website www.gddiergezondheid.nl dan wel anderszins. GD vermeldt daarbij een
eventuele overgangstermijn.
4. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement deelname Gezondheidsprogramma’s runderen 2020.
5. Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2020.
6. Met ingang van de in lid 5 genoemde datum vervalt het Reglement deelname Gezondheidsprogramma’s runderen
2000.
Deventer, 01 januari 2020

Prof. Dr. Ynte H. Schukken, MBA
Algemeen directeur
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Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08117636 en tevens te vinden op www.gddiergezondheid.nl.

