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Een Veterinaire Eenheid (VE) heeft betrekking op veebedrijven die op meerdere locaties rundvee
huisvesten; op de ene locatie het melkvee en op de andere(n) de niet-melkgevende dieren. Elke locatie
heeft zijn eigen UBN. Vee dat geregistreerd staat op verschillende UBN’s, is strikt gescheiden van elkaar
gehuisvest.
De locatie met melkvee wordt aangemerkt als hoofdlocatie, de andere locatie(s) als nevenlocatie(s). Een VE mag maximaal
bestaan uit één hoofdlocatie en twee nevenlocaties. De aanwezige runderen op alle locaties worden voor een aantal belangrijke
diergezondheidsprogramma’s aangemerkt als één rundveebeslag. Het betreft de programma’s voor leptospirose, BVD, IBR, paratbc
en salmonella. De gezondheidsstatussen van hoofd- en nevenlocaties zijn op ieder moment aan elkaar gelijk. Door het aangaan
van een VE worden de (administratieve) lasten voor de ondernemer verminderd en worden geen dubbele abonnementsgelden
betaald.
Aan de samenvoeging door GD van meerdere locaties tot één VE kunt u uitsluitend rechten ontlenen voor de leptospirose-, BVD-,
IBR-, paratbc en salmonella-diergezondheidsprogramma’s. Er verandert niets aan uw rechten en verplichtingen op basis van de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, zoals in het kader van de Brucellose-, Leukose- en Tuberculosebewaking. Voor alle
locaties/UBN’s blijft dus ook de meldplicht aan I&R ongewijzigd.
Een VE wordt door GD toegekend indien de status op alle locaties van de Veterinaire Eenheid identiek is en wordt voldaan aan
onderstaande criteria:
Voorwaarden
 Een VE bestaat uit één hoofdlocatie (melkvee) en maximaal twee nevenlocaties (niet-melkleverend).
 Alle aanwezige rundveediergroepen worden in de uitwisseling richting het melkveebedrijf betrokken.
 Tussen het melkveebedrijf en de nevenlocaties zijn minimaal zes uitwisselingen van runderen per jaar (evenredig
verdeeld over het jaar).
 Verplaatsingen tussen de UBN’s worden conform de I&R-voorschriften aan het I&R-systeem gemeld.
 Statusverhoging en/of -verlaging heeft betrekking op alle UBN’s binnen de VE. Indien de status op een van de locaties
wijzigt heeft dit direct gevolgen voor de status op de andere locaties. De aanwezige runderen op alle locaties worden
voor de leptospirose-, BVD-, IBR-, paratbc en salmonella-diergezondheidsprogramma’s aangemerkt als één rundveebeslag.
 Voorgeschreven onderzoeken / vaccinaties hebben altijd betrekking op de runderen uit het totale rundveebeslag van alle
locaties. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid bij het uitvoeren van onderzoeken / vaccinaties en
de onderlinge communicatie tussen de ondernemers binnen de VE.
 Bij nieuwe deelname aan een leptospirose-, BVD-, IBR-, paratbc of salmonella-diergezondheidsprogramma moet
gelijktijdig onderzoek/vaccinatie plaatsvinden op alle bij de VE horende locaties.
 Een VE kan geen onderdeel zijn van een andere VE.
 Voor registratie van een VE wordt per kwartaal een abonnementsbedrag in rekening gebracht. De vaste
abonnementskosten voor de afzonderlijke GD-gezondheidsprogramma’s worden in rekening gebracht bij de ondernemer
van de hoofdlocatie. De aan de deelname gerelateerde variabele kosten (bijvoorbeeld bloedonderzoek) worden
gefactureerd bij de ondernemer van het desbetreffende UBN.
 Indien de VE niet meer aan de voorwaarden kan voldoen, zal de ondernemer van de hoofdlocatie (MV) dit melden bij GD.
 GD kan controleren of men zich aan de voorwaarden houdt.
 De toekenning van een VE geldt voor minimaal een jaar en zal daarna telkens automatisch met een kwartaal worden
verlengd. Beëindigen van de VE kan schriftelijk tegen het einde van een kwartaal. Vanaf dat moment worden de kosten
voor de GD-gezondheidsprogramma’s weer op elke afzonderlijke locatie doorberekend.
 Op alle GD werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van GD van toepassing.

Aanmelden
De veehouder kan zich zowel schriftelijk als telefonisch bij GD aanmelden voor Veterinaire Eenheden. Alle GD-abonnementen zijn
kwartaalabonnementen (een kwartaal loopt van januari tot en met maart, van april tot en met juni, van juli tot en met september
en van oktober tot en met december). De abonnementen worden elk kwartaal stilzwijgend verlengd voor de duur van een
kwartaal.
Afmelden
De veehouder kan het abonnement beëindigen aan het eind van ieder kwartaal zonder opzegtermijn. Indien een UBN wordt
opgeheven zal GD de dag waarop de schriftelijke bedrijfsbeëindiging bij GD is binnengekomen, beschouwen als de dag waarop het
abonnement van dat UBN is beëindigd.
Facturering
De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan de veehouder gefactureerd.
Algemene voorwaarden GD B.V.
Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van GD van toepassing.

