Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd bedrijf voor de levering van
diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder
TUSSEN:

OVOCOM VZW, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel, KBO nr. 0474.646.635,
vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur die de Managing Director, Bart
Verhulst, gemachtigd heeft onderhavige overeenkomst te ondertekenen;
hierna “OVOCOM”

EN:
; hierna “FCA-bedrijf”
WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:
A.
OVOCOM betreft een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht en is het
Belgisch overlegplatform voor de diervoedersector. OVOCOM heeft tot doel om de bedrijven
in de diervoederketen te voorzien van een betrouwbaar en geloofwaardig
voederveiligheidssysteem.
OVOCOM beheert de “Feed Chain Alliance Standaard” (hierna “FCA”), welke als leidraad dient
voor de bedrijven uit de diervoedersector voor de bescherming van de voedselveiligheid.
B.

Het FCA-bedrijf beschikt over een geldig FCA-certificaat.

C.
Het FCA-bedrijf levert rechtstreeks diervoeders aan melkveehouders gevestigd in
Nederland.
D.
OVOCOM heeft een huishoudelijk reglement aangenomen voor de borging van de
voedselveiligheid van FCA-gecertificeerde diervoeders die geleverd worden aan Nederlandse
melkveehouders (hierna afgekort tot “Huishoudelijk Reglement”).
OVOCOM heeft een Module I-01 ‘Rechtstreekse levering aan Nederlandse veehouderij’
opgemaakt (hierna “Module I-01”). Deze module bevat de voorwaarden voor alle leveranciers
die rechtstreeks diervoeders (willen) leveren aan Nederlandse melkveehouders.
E.

Het FCA bedrijf stemt in met het bovenvermeld huishoudelijk reglement.
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EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1 – Aanvaarding van het Huishoudelijk Reglement.
§1.
Het FCA-bedrijf neemt kennis van de inhoud van het Huishoudelijk Reglement. Deze
wordt toegevoegd als bijlage 1 aan deze overeenkomst.
Het FCA-bedrijf stemt in met alle voorwaarden van het Huishoudelijk Reglement.
Indien het Huishoudelijk reglement zal worden aangepast, zal het FCA-bedrijf hiervan op de
hoogte worden gesteld. Het FCA-bedrijf beschikt over de periode van 30 kalenderdagen vanaf
de dag volgend op de kennisname om hierop inhoudelijk schriftelijk zijn reactie aan OVOCOM
mee te delen. Indien het FCA-bedrijf niet reageert binnen deze periode van 30 kalenderdagen
wordt het FCA-bedrijf onweerlegbaar vermoed om met de wijziging in te stemmen.
Indien na een reactie van het FCA-bedrijf geen overeenkomst kan worden bereikt tussen het
FCA-bedrijf en OVOCOM over de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement binnen de 45
kalenderdagen ingaande op de datum van ontvangst van de reactie van het FCA-bedrijf door
OVOCOM, wordt onderhavige overeenkomst van rechtswege ontbonden. Het FCA-bedrijf kan
OVOCOM nooit aanspreken voor de schade en/of verlies dat het rechtstreeks en/of
onrechtstreeks lijdt wegens deze ontbinding van rechtswege.
§2.
Het FCA-bedrijf verbindt zich er bovendien op algemene wijze toe de voedselveiligheid
te waarborgen van de diervoeders die geleverd worden aan Nederlandse melkveehouders.
§3.
Het FCA-bedrijf erkent dat NZO kan opleggen aan de melkveehouders in Nederland om
zich bij een andere leverancier te bevoorraden indien het FCA-bedrijf zich niet houdt aan de
bepalingen van onderhavige overeenkomst of indien onderhavige overeenkomst om welke
reden ook wordt ontbonden of verbroken.
Art. 2 – Informatieplicht van het FCA-bedrijf
§1.
Het FCA-bedrijf verbindt zich ertoe steeds correcte gegevens aan te leveren aan
OVOCOM.
§2.
Het FCA-bedrijf verbindt zich ertoe om de bepalingen zoals opgenomen in het FCA
document 'BT-17: incident- en crisismanagement: communicatie naar OVOCOM en de
certificatie-instelling' correct toe te passen.
OVOCOM zal iedere melding onderzoeken, en indien noodzakelijk onmiddellijk melden aan
NZO.
§3.
Het FCA-bedrijf verbindt zich ertoe op belangrijke wijzigingen in haar juridisch statuut,
haar organisatie, haar activiteiten, … onmiddellijk te melden aan OVOCOM en de invloed
hiervan op de voedselveiligheid aan te duiden. OVOCOM zal deze gegevens, indien nodig,
meedelen aan NZO.
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Art. 3 – Module I-01
Het FCA-bedrijf erkent kennis te hebben genomen van de Module I-01; aanvaardt de inhoud
ervan en verbindt zich ertoe om de voorwaarden ervan na te leven.
Art. 4 – Commissie van Toezicht
§1.
Het FCA-bedrijf aanvaardt de bevoegdheid en de werking van de Commissie van
Toezicht zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement.
Het FCA bedrijf verbindt zich ertoe om de bevoegdheid van de Commissie van Toezicht niet in
rechte te betwisten.
§2.
Het FCA bedrijf zal de sancties die door de Commissie van Toezicht zouden worden
opgelegd in toepassing van OV-05 “Sanctie en Beroepsprocedure” aanvaarden en deze niet in
rechte betwisten, behoudens de mogelijkheid van hoger beroep voor zover voorzien in het OV05 “Sanctie en Beroepsprocedure”. Hiertoe wordt afstand gedaan van recht en
rechtsvordering.
Art. 5. – Bijkomende vergoeding aan OVOCOM
§1.
Het FCA-bedrijf verbindt zich ertoe om de jaarlijkse bijdrage aan OVOCOM te betalen
overeenkomstig de betreffende bepaling van het Huishoudelijk Reglement. De bijdragen
worden elk jaar gepubliceerd op de website van OVOCOM (www.ovocom.be/nzo.aspx).
§2.
De kosten voor het jaar 2019 worden verdeeld volgens het aantal geëvalueerde LPC’s
per bedrijf en worden berekend volgens volgende schaal:

Max. 10 LPC’s

1000 EUR (excl. BTW)

11-249 LPC’s

1500 EUR (excl. BTW)

> 249 LPC’s

3500 EUR (excl. BTW)

Art. 6. – Slotbepalingen
§1.
Onderhavige overeenkomst vervangt alle eventuele voorafgaande schriftelijk en /of
mondelinge afspraken tussen partijen en dient als enig rechtsgeldig beschouwd te worden. De
bijlagen gehecht aan de onderhavige overeenkomst wordt geacht integraal deel uit te maken
van deze overeenkomst en partijen verklaren hierbij uitdrukkelijk kennis genomen te hebben
van de bijlagen voorafgaand aan de ondertekening van onderhavige overeenkomst.
§2.
De nietigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling uit deze overeenkomst zal op
geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen uit deze
overeenkomst aantasten. Indien een bepaling uit deze overeenkomst voor nietig of niet
afdwingbaar wordt gehouden, zullen partijen deze bepaling vervangen door een andere
geldige en afdwingbare bepaling, die de intenties van de partijen het dichtst benadert.
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§3.
Wijzigingen aan deze overeenkomst kunnen enkel schriftelijk gebeuren en dit met de
uitdrukkelijke wederzijdse toestemming van beide partijen.
§4.
Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven vallen onder de
uitsluitende territoriale bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken te Brussel.
Partijen komen overeen dat op deze overeenkomst het Belgisch recht van toepassing is.
§5.
Onderhavige overeenkomst bevat de volgende bijlagen die er integraal deel van
uitmaken. Bij tegenstrijdigheden primeert de overeenkomst zelf op de bijlage:

Bijlage 1 – Huishoudelijk reglement
Bijlage 2 – Module I-01: Rechtstreekse levering aan Nederlandse veehouderij

*
*

*

Aldus opgesteld te ………………………………… op ……………………………… in twee originele
exemplaren waarbij elke partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen
Handtekening (voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd)
OVOCOM
Naam: Bart Verhulst
Functie: Managing Director

FCA-BEDRIJF
Naam:
Functie:
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