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A. Overeenkomst tussen de bedrijfsdierenarts en de exploitant in toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van
20 mei 2022 tot instelling van het epidemiologisch toezicht op inrichtingen waar landdieren gehouden worden.

Overeenkomst in toepassing van het koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot instelling van het epidemiologisch toezicht op 

inrichtingen waar landdieren gehouden worden 

De ondergetekende:  ……………………………………………………………………………………….  

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

exploitant van de inrichting met nummer (eerste 8 cijfers van het beslag): en voor de diersoort1: 

BE ---- . . . . . . . . ………… 

1 runderen – vleeskalveren – varkens – pluimvee – loopvogels 

wijst in toepassing van artikel 4 van hoger vermeld koninklijk besluit,  

de dierenarts …………………………………………………………………….…………………… 

(naam en voornaam of rechtspersoon), …………………………………………………………………….…………………… 

aan voor het epidemiologisch toezicht bij de hoger vermelde diersoort en inrichting. 

De ondergetekende, 

Dierenarts …………………………………………………………………….…………………… 

(naam en voornaam of rechtspersoon), …………………………………………………………………………………………. 

Dierenarts of diergeneeskundig rechtspersoon 

met ordenummer: 

N/F/R/M - . . . . 

aanvaardt de aanwijzing als bedrijfsdierenarts. 

Hij verbindt zich ertoe om in zijn vervanging te voorzien in geval van onbeschikbaarheid en zoals bepaald in artikel 8 van 

hoger vermeld koninklijk besluit. 

Opgesteld op: …….. / …….. / ……..….. (datum),  

De exploitant: (Handtekening) De bedrijfsdierenarts:  (Handtekening) 

De bedrijfsdierenarts krijgt toegang tot de data in SANITEL met betrekking tot de dierengezondheid voor de beslagen 

waarop deze overeenkomsten van epidemiologische toezicht betrekking heeft.  

De exploitant laat deze overeenkomst onverwijld registreren bij het Agentschap.

. 
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B. Overeenkomst tussen de bedrijfsdierenarts, de plaatsvervangende bedrijfsdierenarts en de exploitant in toepassing
van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot instelling van het epidemiologisch toezicht op inrichtingen 
waar landdieren gehouden worden.

Overeenkomst van plaatsvervanging in toepassing van het koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot instelling van het 

epidemiologisch toezicht op inrichtingen waar landdieren gehouden worden 

De dierenarts en de exploitant, ondertekenaars van de overeenkomst tussen de bedrijfsdierenarts en de exploitant in 

toepassing van artikel 4 en waarvan kopie aangehecht aan deze overeenkomst,  

wijzen in toepassing van artikel 9 van hoger vermeld koninklijk besluit,  

de dierenarts …………………………………………………………………….…………………… 

(naam en voornaam of rechtspersoon), …………………………………………………………………….…………………… 

aan als plaatsvervangende bedrijfsdierenarts voor het epidemiologisch toezicht op de inrichting bij de diersoort1 

BE ---- . . . . . . . . ………… 

1 runderen – vleeskalveren – varkens–pluimvee – loopvogels  

en zoals vermeld in de overeenkomst met de bedrijfsdierenarts. 

De ondergetekende, 

Dierenarts …………………………………………………………………….…………………… 

(naam en voornaam of rechtspersoon), …………………………………………………………………………………………. 

Dierenarts of diergeneeskundig rechtspersoon 

met ordenummer: 

N/F/R/M - . . . . 

aanvaardt de aanwijzing als plaatsvervangend bedrijfsdierenarts. 

Opgesteld op: …….. / …….. / ……..….. (datum),  

De exploitant: 

(Handtekening) 

De bedrijfsdierenarts:  

(Handtekening) 

De plaatsvervangend bedrijfsdierenarts:  

(Handtekening) 

De plaatsvervangende bedrijfsdierenarts krijgt toegang tot de data in SANITEL met betrekking tot de dierengezondheid voor 

de beslagen waarop deze overeenkomsten van epidemiologische toezicht betrekking heeft.  

De bedrijfsdierenarts laat deze overeenkomst onverwijld registreren bij het Agentschap.

. 


