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Bilaterale overeenkomst  
 
Moet ik al mijn bilaterale overeenkomsten opnieuw afsluiten met mijn veehouders?  
Nee, uw huidige bilaterale overeenkomsten bevatten al de opmerking dat het nieuwste Reglement 
Geborgde Rundveedierenarts (of diens opvolger daarvan) van toepassing is. Daarmee is het niet 
noodzakelijk om de bilaterale overeenkomsten opnieuw af te sluiten. Wel is het per 1 januari 2021 
verplicht om bij het afsluiten van een nieuwe bilaterale overeenkomst (bijvoorbeeld een nieuwe klant 
of herverdeling van 1-1 relaties binnen praktijk) de meest recente overeenkomst te gebruiken. Als u 
de bilaterale overeenkomst digitaal maakt in InfoRund wordt automatisch de meest recente versie 
gebruikt.     
 
Hoe moet ik mijn gescande overeenkomst in InfoRund omzetten in een digitale overeenkomst in 
InfoRund? 
Indien u een gescande overeenkomst wilt omzetten naar een digitale bilaterale overeenkomst dient u 
eerst de gescande overeenkomst te beëindigen door een einddatum in te vullen. De nieuwe digitale 
overeenkomst kunt u starten op de eerst volgende dag (bijv. gescande overeenkomst einddatum 14 
januari en startdatum digitale overeenkomst 15 januari). Het voordeel van een digitale overeenkomst 
in InfoRund is dat u als geborgde rundveedierenarts zeer gemakkelijk uw vervanging kunt registeren. 
Het is belangrijk om ook de betreffende veehouder te informeren, omdat hij/zij de nieuwe 
overeenkomst digitaal moet ondertekenen in InfoRund.   
 
Uitvoering van de Officiële Controle  
 
Ben ik als geborgd rundveedierenarts verplicht om bij melkveebedrijven waarmee ik een bilaterale 
overeenkomst heb de Officiële Controle zelf uit te voeren?  
U bent niet verplicht om zelf deze controle uit te voeren. Wel moet deze Officiële Controle worden 
uitgevoerd door een SGD aangesloten dierenarts en is de uitvoer van de Officiële Controle een 
onderdeel van de veterinaire dienstverlening die is opgenomen in de bilaterale overeenkomst. Als u er 
vanaf ziet om deze taak uit te voeren dient u, in samenspraak met de veehouder waar u een 
overeenkomst mee heeft, zorg te dragen voor een vervanger.   
 
Hoe werkt het direct melden aan het COKZ?  
Meldingen aan het COKZ worden niet automatisch door de BGP-tool gedaan, maar moeten 
individueel doorgestuurd worden aan: melkmeldingen@cokz.nl  
 
Wanneer moet ik een direct melding maken bij het COKZ?   
De volgende situaties moet u in ieder geval direct melden bij het COKZ: 

- De veehouder weigert medewerking aan de uitvoering van de Officiële Controle en de 
uitvoeringstermijn is al verlopen.  

- Er zijn aanwijzingen voor het niet toegestane gebruik van farmacologisch werkzame stoffen 
zoals genoemd in richtlijn 96/23 EG.  In de richtlijn 96/23 EG worden stoffen met anabole 
werking (zgn groeibevorderaars, waaronder silbenen, antithyreogene stoffen, steroïden, 
Resorcylic Acid Lactones (synthetische oestrogeen-werkzame groeibevorderaars), en beta-
agnoisten (clenbuterol) alsmede BST (bovines somatotropine)) genoemd en stoffen die 
vermeld staan in bijlage IV bij Verordening ( EEG) nr. 2377/90) chlooramfenicol, nitrofuranen, 
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en 5-nitroimidazolen. Het betreft hier vooral een signalering op basis van klinische 
symptomen en/of andere bevindingen op het melkveebedrijf dat dergelijk stoffen gebruikt 
worden. De analytische controle van de melk vindt plaat in het kader van het z.g. Nationale 
Plan betreffende het monitoren van contaminanten in voedingsmiddelen van dierlijke 
oorsprong.   

- Het is niet mogelijk om melk te separeren en er is wel een of meerdere attentiedier(en) 
aanwezig op het melkveebedrijf.  

- Er is geen of een onvolledige administratie van het gebruik van (geregistreerde) 
diergeneesmiddelen aanwezig en er zijn aanwijzingen dat vereist wachttijden en voldoende 
hygiënemaatregelen tijdens het melken en bij de opslag van melk niet worden nageleefd  

 
BGP-tool  
 
Hoe moet ik inloggen in de BGP-tool? 
U kunt inloggen via het volgende webadres: bgp.geborgdedierenarts.nl . Om in te loggen maakt u 
gebruik van uw persoonlijke Z-login.  
 
In het homescherm zie ik niet alle UBN’s waarmee ik een bilaterale overeenkomst heb. Hoe kan dit?  
De BGP-tool toont de rundvee bedrijven waar u op dit moment een bilaterale overeenkomst mee 
heeft en welke overeenkomst ook digitaal is opgesteld in InfoRund. Het kan dus zijn dat u bij een 
aantal bedrijven nog gebruik maken van een gescande overeenkomst (zie bilaterale overeenkomst 
hoe u een overeenkomst kunt overzetten naar een digitale overeenkomst).    
 
In het homescherm zie ik ook UBN’s staan van bedrijven waar ik niet regelmatig diensten aan 
verleen. Hoe kan dit? 
Op advies van het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts is er bewust de ruimte 
geboden dat ook de dierenartsen die als vervanger zijn aangemerkt de Officiële Controle kunnen 
uitvoeren. Ook het uitvoeren van een BGP voor een collega binnen de praktijk is onder 
omstandigheden geaccepteerd. Het zien van een UBN waar u uitsluitend spoedvisites aflegt, 
bijvoorbeeld in de gezamenlijk dienstverband met andere praktijken, zou niet moeten kunnen. Het is 
dan mogelijk dat de praktijk waarmee u diensten heeft afgesproken u als vervangende dierenarts 
heeft aangemerkt. Er is een aparte mogelijkheid in InfoRund om spoeddierenarts toe te voegen.  
    
Mijn MediRund gegevens heb ik opgeslagen in de BGP-tool maar ik zie geen DDD in het BGP 
formulier?  
Het advies is om de eerste keer in te loggen in de BGP-tool en dan uw MediRund gegevens op te 
slaan. Als u na het opslaan van deze gegevens een BGP formulier opent zal de MediRund gegevens 
moeten worden ingeladen als u een machtiging in MediRund heeft voor het opvragen van 
rapportages voor het betreffende UBN.  
Als u al een BGP formulier heeft geopend en daarna pas de MediRund gegevens invult zal de 
informatie uit MediRund niet meer worden ingeladen in het reeds geopende BGP formulier. Voor het 
BGP formulier gebruikt de BGP-tool de meest recente MediRund rapportage. U kunt deze ook inzien in 
uw eigen MediRund omgeving.   
 
Kan ik ook het bedrijfsgezondheidsplan van vleesveebedrijven in de BGP-tool maken?  
De SGD kijkt nu versneld naar de mogelijkheden om een aparte vragenlijst voor vleesveebedrijven 
mogelijk te maken. In die vragenlijst komen de vragen die enkel van toepassing zijn op melkvee dus 
niet meer voor. De verwachting is dat deze eind februari gereed is. In de tussentijd is het mogelijk om 
het BGP-formulier van melkvee te gebruiken voor vleesvee. Enige opmerking daarbij is dat u dus bij de 
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melkvee gerelateerde vragen dan nee of niet van toepassing kunt aanvinken. Het advies is om heel 
duidelijk bij de Doelstelling van het bedrijf (onderdeel Administratieve gegevens) aan te geven dat het 
hier om een vleesvee bedrijf gaat.     
 
Kan ik ook het bedrijfsgezondheidsplan van jongvee in de BGP-tool maken?   
Het huidige BGP-formulier is specifiek bedoeld voor melk leverende bedrijven (BGP melkvee). Naast 
melkvee en vleesveebedrijven zijn er ook bedrijven (UBN’s) waar uitsluitend jongvee wordt opgefokt 
voor een melkveebedrijf. De SGD kijkt nu versneld naar de mogelijkheden om de huidige vragenlijst 
ook aan te passen voor jongvee opfok bedrijven. In de vragenlijst voor jongvee opfok zullen geen 
vragen meer voorkomen over volwassen runderen (lacterende en droge koeien). In de tussentijd is het 
mogelijk om het BGP-formulier van melkvee te gebruiken voor jongvee opfok. Enige opmerking 
daarbij is dat u de vragen met betrekking tot volwassen runderen dan nee of niet van toepassing kunt 
antwoorden. Het advies is om heel duidelijk bij de Doelstelling van het bedrijf (onderdeel 
Administratieve gegevens) aan te geven dat het hier om een jongvee opfok bedrijf gaat. 
 
Is het ook mogelijk om een Bedrijfsbehandelplan op te stellen in de BGP-tool?  
Voor het BBP melkvee maar ook BBP vleesvee blijft het SGD minimumbesluit BGP/BBP gelden. Met 
zicht op nieuwe wetgeving ten aanzien van antibiotica en diergeneesmiddelen is de verwachting dat 
dit ook effect heeft op het BBP. Om die reden wacht het SGD bestuur deze ontwikkelingen af alvorens 
ook het format van het BBP te herzien.  
 
Hoe werkt het zetten van een handtekening in de BGP-tool?  
Zowel het BGP-formulier als het Officiële Controle-formulier moet worden ondertekend door de 
betreffende dierenarts en de veehouder. Dit wordt direct gedaan na de uitvoer en kan middels 
trackpad of met de muis van het elektronische apparaat. 
Mocht er om wat voor reden dan ook het BGP of Officiële Controle pas later afgerond worden is het 
mogelijk om de PDF uit te printen en een ‘natte’ handtekening te zetten. Er zijn ook verschillende 
programma’s die het mogelijk maken om PDF’s digitaal te ondertekenen (bijvoorbeeld Acrobe Sign). 
 
Op welke wijze wordt er omgegaan met de data in de BGP-tool?  
Met de gegevens uit de BGP-tool wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Om dit zorgvuldig te doen zijn er 
een aantal passende maatregelen genomen. Zo is er een onafhankelijke hosting partij, dient de 
dierenarts in te loggen met Z-login, heeft u toegang tot de BGP-tool middels een beveiligde https 
verbinding en mogen de gegevens enkel gebruikt worden voor de verwerking die beschreven staan in 
het reglement en de bijlages. De gegevens in de BGP-tool worden gebruikt door de certificerende 
instelling (Kiwa VERIN) en in individuele speciale gevallen door het COKZ/NWVA om het veterinair 
handelen van geborgde dierenartsen te beoordelen tijdens een audit. Tevens levert de SGD 
kwartaalrapportages aan het COKZ ten aanzien van de Officiële Controle. Bij die kwartaalrapportages 
gaat het om geaggregeerde data die niet direct te herleiden zijn naar een UDN of UBN. Daarnaast 
kent de SGD een privacy statement.     
 

https://www.geborgdedierenarts.nl/rundveedierenarts/minimumeisen-bgp--bbp

