
 
Overeenkomst tussen de verantwoordelijke en de bedrijfsdierenarts voor uitvoering van de bijzondere 
maatregelen van epidemiologisch toezicht op en de preventie van aangifteplichtige runderziekten: 
 

 

1. Ondergetekende,  …………………………………………………………………………………………………………… (naam en voornaam) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. (volledig adres)  

Verantwoordelijke van het beslag met nr. ………………………………………… gelegen te: ……………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (volledig adres) 

duidt in toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch 

toezicht op en de preventie van aangifteplichtige runderziekten 

Dr. ………………………………………………………………………………………………………………………………… (naam en voornaam) 

aan, erkende dierenarts te ………………………………………………………………………………………………… (postcode en gemeente) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… (straat en nummer) 

als bedrijfsdierenarts belast met de uitvoering van de bijzondere maatregelen van het epidemiologisch toezicht en de preventie van 

aangifteplichtige runderziekten. 

 

2. Ondergetekende, Dr. ………………………………………………………………………………………………………… (naam en voornaam) 

erkende dierenarts te ……………………………………………………………………………………………………… (postcode en gemeente) 

ingeschreven bij de Orde onder het nummer ……………………………..  verklaart kennis genomen te hebben van zijn aanduiding als 

bedrijfsdierenarts door de heer/Mevrouw …………………………………………………………………………………… (naam en voornaam) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. (volledig adres) 

verantwoordelijke van het beslag met nr. …………………………………………. voor de uitvoering van bijzondere maatregelen van het 

epidemiologisch toezicht en de preventie van aangifteplichtige runderziekten. 

 

3. Gedaan te, ………………………………….. op …………………………………………..  

 

In twee exemplaren, één voor de verantwoordelijke en één voor de dierenarts die een afschrift van zijn exemplaar zal overmaken aan de 

inspecteur-dierenarts. 

 

Handtekeningen :  

Verantwoordelijke,  Bedrijfsdierenarts, 
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Overeenkomst ter aanduiding van een plaatsvervangend dierenarts: 
 

 

1. Ondergetekende,  …………………………………………………………………………………………………………… (naam en voornaam) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. (volledig adres)  

Verantwoordelijke van het beslag met nr. ………………………………………… gelegen te: ……………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (volledig adres)  

en ondergetekende, Dr. ………………………………………………………………………………………………………… (naam en voornaam) 

bedrijfsdierenarts voor bovengenoemd beslag, ingeschreven bij de Orde onder het nummer ………………………   gedomicilieerd te 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. (postcode en gemeente) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. (straat en nummer) 

duiden in onderling akkoord, Dr. ……………………………………………………………………………………………… (naam en voornaam) 

erkende dierenarts te ……………………………………………………………………………………………………….. (postcode en gemeente) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. (straat en nummer) 

aan, als plaatsvervangend bedrijfsdierenarts voor het hier bovengenoemd rundveebeslag. 

 

2. Ondergetekende, Dr. ………………………………………………………………………………………………………. (naam en voornaam) 

erkende dierenarts te ……………………………………………………………………………………………………….. (postcode en gemeente) 

ingeschreven bij de Orde onder het nummer …………….. verklaart kennis genomen te hebben van zijn aanduiding als plaatsvervangend 

bedrijfsdierenarts door de heer/Mevrouw …………………………………………………………………………………… (naam en voornaam) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. (volledig adres)  

voor het beslag met nr. ……………………………………………………… 

 

3. Deze aanduiding loopt ten einde binnen de dertig dagen die volgen op de ontbinding door één van beide partijen van de 

overeenkomst tussen de verantwoordelijke en de bedrijfsdierenarts voor de uitvoering van bijzondere maatregelen van het 

epidemiologisch toezicht en de preventie van aangifteplichtige runderziekten. 

 

4. Gedaan te, ………………………………….. op …………………………………………..  

 

in drie exemplaren, één voor de verantwoordelijke, één voor de bedrijfsdierenarts en één voor de plaatsvervangend bedrijfsdierenarts 

die een afschrift van zijn exemplaar aan de inspecteur-dierenarts zal overmaken. 

 

Handtekeningen: 

Verantwoordelijke,   Bedrijfsdierenarts,   Plaatsvervangend bedrijfsdierenarts, 
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