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Bijlage 4: modelovereenkomst tussen veehouder en OCI

Overeenkomst tussen de rundveehouder
Naam en voornaam Sanitair
Verantwoordelijke:
Straat en nr. beslagadres:
Postnummer en gemeente beslagadres:
Ondernemingsnummer:
Vestigingseenheidsnummer (VEN) of
Controlepuntnummer:
Beslagnummer:

en de certificeringinstelling erkend door CODIPLAN voor het lastenboek CodiplanPLUS
Rund (hierna aangehaald als de "OCI")
Naam of stempel van de OCI:
Straat - nr.
Postcode – Gemeente
Naam en voornaam van haar
vertegenwoordiger

1.

Voorwerp

Art. 1.1

De rundveehouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het lastenboek
CodiplanPLUS Rund, waarvan hij de bepalingen kent en zal naleven.

Art. 1.2

Iedere latere wijziging aan het lastenboek CodiplanPLUS rund zal vooraf aan de
inwerkingtreding van deze wijziging door de OCI ofwel per post, ofwel per email ter kennis gebracht worden aan de rundveehouder. De geldende versie is
ook raadpleegbaar op de website www.codiplan.be.

Art. 1.3

De rundveehouder is er zich van
lastenboek CodiplanPLUS rund enkel
attestatie of certificatie volgens de
productie (G-037 of G-040 module C),

bewust dat certificatie volgens het
mogelijk is in combinatie met een
sectorgids voor de primaire dierlijke
hoofdstuk “Rund”.
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Art. 1.4

De rundveehouder is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de mogelijkheid
bestaat dat bij de uitvoering van de audit, een gemachtigde van Codiplan
v.z.w. en/of Belbeef v.z.w. deze audit kan bijwonen.

Art. 1.5

De rundveehouder is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de OCI het
gebruiksrecht van het lastenboek CodiplanPLUS Rund factureert en int in
opdracht van CODIPLAN v.z.w.

2.

Duur

Art. 2.1

De rundveehouder verklaart zich te willen laten certificeren voor het
lastenboek CodiplanPLUS Rund. De aanvraag gaat in op de datum van de
ondertekening van de onderhavige overeenkomst.

Art. 2.2

Binnen 9 maand na de ondertekening van deze overeenkomst moet de
CodiplanPLUS Rund-audit plaatsvinden. Is dat niet het geval dan vervalt deze
overeenkomst automatisch.

Art. 2.3

Het CodiplanPLUS Rund-certificaat heeft een looptijd van 3 jaar, tenzij de
CodiplanPLUS Rund-audit uitgevoerd wordt op een bedrijf dat reeds een G-037
of G-040 certificaat of attest heeft. In dat geval kan de looptijd eenmalig
korter of langer zijn dan 3 jaar, want de einddatum van het Codiplan PLUS
Rund-certificaat is steeds dezelfde als die van het G-037 of G-040 module C
certificaat of attest.

Art. 2.4

In de loop van het tweede jaar van de looptijd van het certificaat, zal een
tussentijdse audit worden uitgevoerd. Tijdens de tussentijdse audit worden
alle voorschriften van het CodiplanPLUS Rund Lastenboek die op dat moment
van toepassing zijn, gecontroleerd door de OCI.

Art. 2.5

Op een willekeurig moment tijdens de looptijd van het certificaat, zal bij 10%
van de gecertificeerden een onaangekondigde audit worden uitgevoerd.
Hierbij worden alle voorschriften van het Codiplan PLUS Rund Lastenboek,
inclusief de sectorgidsvoorwaarden Rund, die op dat moment van toepassing
zijn, gecontroleerd door de OCI.

Art. 2.6

De verlengingsaudit voor het CodiplanPLUS Rund-certificaat moet steeds samen
met de audit voor de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-040)
uitgevoerd worden.

Art. 2.7

De rundveehouder verklaart kennis te hebben genomen van, en aanvaardt de
modaliteiten beschreven in de certificeringregeling, die deel uitmaakt van het
lastenboek CodiplanPLUS Rund.
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Registratie in de databank

Art.3.1

De elektronische registratie van zijn bedrijfsgegevens en certificatiestatus is
noodzakelijk.
De rundveehouder verklaart zich daarom uitdrukkelijk akkoord dat de OCI zijn
bedrijfsgegevens en zijn certificatiestatus in de databank van CODIPLAN
v.z.w. en de centrale databank van BELBEEF ingeeft.

Art.3.2

De rundveehouder verklaart zich akkoord dat de Sanitel gegevens van de
runderen op zijn beslag worden gecommuniceerd aan BELBEEF. Daartoe geeft
hij de toestemming aan ARSIA of DGZ om deze gegevens ter beschikking te
stellen van CODIPLAN v.z.w. en BELBEEF v.z.w.
Evenzo geeft hij de toelating voor de opname in de centrale databank van
BELBEEF, van alle slachtgegevens – bekomen via IVB en/of de slachthuizen –
om na te gaan of aan de voorwaarden op karkasniveau wordt voldaan.
Om hieraan te voldoen, moet tevens de overeenkomst tussen de
rundveehouder en CODIPLAN v.z.w. (de beheerder van het GLR, luik primaire
productie) en BELBEEF v.z.w. (de beheerder van het GLR) ondertekend
worden, samen met deze overeenkomst. Zolang dat niet gebeurd is, kunnen
geen runderen onder het GLR gecommercialiseerd worden.

4.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Art. 4.1

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Bij
gebreke aan minnelijke regeling tussen partijen, zullen uitsluitend de hoven
en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

5.

Voorafgaandelijke overeenkomsten en nietige bedingen

Art. 5.1

Deze

overeenkomst

vervangt

alle

voorafgaandelijke

mondelinge

en

schriftelijke afspraken.
Art. 5.2

Indien een bepaling van deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, onwettig,
nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, uit hoofde van een bepaling
van enig toepasselijk dwingend recht, zal dit beding geen deel meer vormen
van deze overeenkomst. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de
overige bepalingen van deze overeenkomst blijft behouden.
Indien de onwettigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van dit beding het
wezen van deze overeenkomst zou aantasten, zal elke partij haar best doen
om onmiddellijk en te goeder trouw een geldig beding ter vervanging van het
eerste overeen te komen.
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Deze overeenkomst werd opgemaakt op ……/……/………… in 2 exemplaren, waarvan elke
partij erkent een behoorlijk ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
Naam en handtekening,

Rundveehouder

Certificeringinstelling
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