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REGLEMENT GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS   

 
Het Reglement ‘Geborgde Rundveedierenarts’ omvat:  
▪ Preambule. 
▪ Inleidende bepalingen. 
▪ Voorschriften.  
▪ Organisatiestructuur regeling en reglement ‘Geborgde Rundveedierenarts’. 
▪ Deelname/aanmelding regeling ’Geborgde Rundveedierenarts’. 
▪ Toestemming verstrekken en gebruik van gegevens.  
▪ Databases/rapportages. 
▪ Controle/certificatie. 
▪ Naleving regeling ‘Geborgde Rundveedierenarts’. 
▪ Toepassen van maatregelen.  
▪ Maatregelen.  
▪ Klachten en geschillen. 
▪ Opzegging. 
▪ Wijziging regeling en overeenkomst ‘Geborgde Rundveedierenarts’.  
▪ Kosten.  
▪ Uitvoering.  
▪ Slotbepalingen. 
▪ Bijlagen: 

I. A.Overeenkomst rundveehouder en geregistreerde ‘Geborgde Rundveedierenarts’. 
I.  B. Overeenkomst geitenhouder en geregistreerde ‘Geborgde Rundveedierenarts’ 

II. Beoordelingsprotocol ‘Geborgde Rundveedierenarts’. 
III. Beslissingsprotocol ‘Geborgde Rundveedierenarts’. 
IV. Overzicht nascholing inclusief randvoorwaarden op aangeven van het Colleges van 

Belanghebbenden ‘Geborgde Rundveedierenarts.  
V. Reglement Colleges van Belanghebbenden Geborgde Dierenarts.  

 
PREAMBULE 
 
De Regeling ‘Geborgde Rundveedierenarts’ beoogt een systeem in het leven te roepen op grond 
waarvan dierenartsen worden beoordeeld op een werkwijze van de dienstverlening aan 
rundveebedrijven volgens een constante, hoge en uniforme kwaliteit (hierna: standaard). De Regeling 
is vastgelegd in het Reglement ‘Geborgde Rundveedierenarts’ (hierna te noemen ‘Reglement’) met 
bijlagen en overige documenten. Het Reglement voorziet erin dat dierenartsen die de standaard 
kunnen garanderen, worden beoordeeld en op basis daarvan in het register “Geborgde 
Rundveedierenarts” worden opgenomen.  
 
Er is een College van Belanghebbenden ‘Geborgde Rundveedierenarts’ (hierna: CvB) dat bestaat uit 
belanghebbenden uit de sector, waaronder vertegenwoordigers van de veterinaire 
beroepsorganisaties. Het CvB heeft als taak het opstellen, onderhoud en beheer van het Reglement 
inclusief bijhorende modules en overige documenten en het dienen van advies aan het SGD-bestuur. 
Het CvB legt haar voorstellen voor besluiten ter goedkeuring voor aan het SGD-bestuur.  
 
De veterinaire dienstverlening wordt uitgevoerd overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke 
bepalingen en de verplichtingen uit hoofde van dit Reglement (en bijlagen). 
 
De SGD bepaalt de randvoorwaarden voor het waarborgen van de Regeling. De randvoorwaarden 
hebben betrekking op:  
▪ onafhankelijkheid en geheimhouding; 
▪ voorwaarden waaraan certificatie-/beoordelingsinstelling(-en) dienen te voldoen; 
▪ voorwaarden voor gedelegeerde officiële controles;  
▪ voorwaarden waaraan de beoordeling én de dossiers dienen te voldoen; 
▪ de rapportagestructuur; 
▪ de inschrijving in een door of namens de SGD beheerd register ‘Geborgde Rundveedierenarts’. 

Het register is openbaar en in te zien via de SGD-website: www.geborgdedierenarts.nl. 

http://www.geborgdedierenarts.nl./
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De Regeling ‘Geborgde Rundveedierenarts’ staat open voor in Nederland praktiserende dierenartsen 
die staan ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 4.3 Wet Dieren. Registratie als 
geregistreerde ‘Geborgde Rundveedierenarts’ is strikt persoonsgebonden. De beoordeling van het 
kwaliteitsniveau van de ‘Geborgde Rundveedierenarts’ wordt uitgevoerd door (een) onafhankelijke 
certificerende instelling(-en), die daartoe een overeenkomst heeft/hebben gesloten met de SGD. De 
certificerende instelling(-en) kunnen de audits door een controle organisatie laten uitvoeren.    

 
INLEIDENDE BEPALINGEN  
 
Artikel 1  
Voor de toepassing van de regeling ‘Geborgde Rundveedierenarts’ wordt verstaan onder:  
 

1. Dierenarts  De dierenarts als gedefinieerd in artikel 1.1 eerste lid Wet dieren en 
die is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 4.3 Wet 
Dieren. 

2. Geborgde 
Rundveedierenarts 

Dierenarts die deelneemt aan de Regeling en alle verplichtingen die 
uit de Regeling voortvloeien, nakomt. 

3. Rundveehouder De houder van dieren voor landbouwdoeleinden van de diersoort 
rund die als tekenbevoegde de overeenkomst tussen de 
rundveehouder en ‘Geborgde Rundveedierenarts’ als Bijlage I van dit 
Reglement heeft ondertekend.   

4. Rundveebedrijf  Is het bedrijf van de Rundveehouder met vermelding van het Unieke 
BedrijfsNummer (UBN).  

5. Regeling  De regeling ‘Geborgde Rundveedierenarts omvattend het Reglement 
‘Geborgde Rundveedierenarts’ en haar bijlagen en overige 
documenten zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen luiden 
alsmede het bij of krachtens deze bepaalde bijlagen. 

6. Reglement Reglement ‘Geborgde Rundveedierenarts’ inclusief, indien van 
toepassing, module geitendierenarts 

7. Certificaat ‘Geborgde 
Rundveedierenarts’ 

Document uitgegeven door of namens de Certificerende Instelling 
waarin wordt verklaard dat een dierenarts met ingang van een 
bepaald tijdstip is gecertificeerd in het kader van het Reglement 
‘Geborgde Rundveedierenarts’ en dat uitsluitend dient ten behoeve 
van de herkenbaarheid van de betrokken dierenarts als ‘Geborgde 
Rundveedierenarts’. 

8. Certificatie Het door de Certificerende Instelling (doen) uitvoeren van audits, 
beoordelingen en certificeringen bij ‘Geborgde Rundveedierenartsen’ 
en de afgifte of intrekking van het onder 7 genoemde certificaat 
overeenkomstig de Regeling.   

9. Certificerende 
Instelling (of CI) 

Aangewezen rechtspersoon die middels een daartoe met de SGD 
gesloten overeenkomst in het kader van de uitvoering van het 
Reglement is belast met de audits, beoordelingen en certificeringen 
van dierenartsen die zich hebben aangemeld en van de Geborgde 
Rundveedierenartsen.  

10. Controle organisatie  
(of CO) 

Organisatie die voor de Certificerende Instelling de audits op de 
‘Geborgde Rundveedierenarts’ kan uitvoeren.  

11.  InfoRund De website voor het uitwisselen van VoedselKetenInformatie (VKI) en 
het registreren van één-op-één relaties tussen rundveehouder en 
dierenarts.  

12. MediRund  Door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
aangewezen database voor de centrale registratie van antibiotica in 
de rundersector in lijn met artikel 1.27 eerste lid Besluit houders van 
dieren en artikel 5.8 eerste lid Besluit diergeneeskundigen.  

13. SGD Stichting Geborgde Dierenarts. 

14. CvB College van Belanghebbenden ‘Geborgde Rundveedierenarts’.  

15. SDa Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit 
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16. UDN Uniek Dierenartsen Nummer   

17. UBN Uniek Bedrijfs Nummer overeenkomstig artikel 3, eerste lid, van de 
Regeling identificatie en registratie van dieren.  

 
VOORSCHRIFTEN 
 
Artikel 2  
De voorschriften voor de ‘Geborgde Rundveedierenarts’ worden door het CvB ter goedkeuring 
voorgelegd aan het SGD-bestuur en ten behoeve van audits, beoordelingen en certificeringen 
opgenomen in het Beoordelingsprotocol (Bijlage II van het Reglement).  
 
ORGANISATIESTRUCTUUR  
 
Artikel 3 
1. De Regeling wordt beheerd door de SGD. Naast de Regeling is de SGD tevens regelinghouder 

van de kwaliteitssystemen voor dierenartsen in andere veehouderijsectoren.  
2. De SGD is belast met het beheer en de organisatie van het toezicht op de naleving van de 

Regeling.  
3. Het CvB is belast met het opstellen, onderhoud en beheer van het Reglement, inclusief de bijlagen 

en overige documenten ter goedkeuring door het SGD-bestuur, alsmede het adviseren van het 
SGD-bestuur in het (doen) houden van toezicht als bedoeld in lid 2 van dit artikel.  

4. De SGD stelt in het ‘Reglement College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts’ 
(Bijlage V bij het Reglement) nadere regels met betrekking tot de samenstelling, taken en het 
functioneren van het CvB.  

5. Er is een CI die belast is met de audits, beoordelingen en certificeringen van Geborgde 
Rundveedierenartsen op basis van het Reglement. Voor het uitvoeren van de audits kan de CI een 
CO contracteren. 

 
DEELNAME/AANMELDING REGELING ‘GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS’ 
 
Artikel 4 
Deelname aan de Regeling is mogelijk voor Dierenartsen onder de navolgende voorwaarden. 
1. Deelname is persoonsgebonden; er worden geen dierenartsenpraktijken gecertificeerd. 
2. Bij deelname/aanmelding dient de Dierenarts het nummer van het register als bedoeld in artikel 4.3 

Wet Dieren op te geven als bewijs voor het zijn van dierenarts, alsmede het UDN ten behoeve van 
registratie in het register “Geborgde Rundveedierenarts”. Dierenartsen machtigen de SGD (en de 
CI respectievelijk CO) om namens hem/haar het UDN te controleren in het Register van UDN. 
Gebruik van het UDN is noodzakelijk voor de verwerking van gegevens als genoemd in artikel 5.  

3. Aanmelding voor deelname geschiedt bij de CI.  
4. Tussen de Geborgde Rundveedierenarts en de CI wordt een overeenkomst gesloten. 
5. Na controle op de voorwaarden die door de Regeling worden gesteld, kan opname in het register 

‘Geborgde Rundveedierenarts’ plaatsvinden.  
6. De geregistreerde ‘Geborgde Rundveedierenarts’ volgt de vereiste nascholing overeenkomstig 

Bijlage IV, zoals op advies van het CvB door het SGD-bestuur is vastgesteld.   
 
VERWERKING, VERSTREKKEN EN GEBRUIK VAN (PERSOONS)GEGEVENS  
 
Artikel 5  
1. Ter uitvoering van de overeenkomst die de Geborgde Rundveedierenarts met de SGD heeft voor 

deelname aan de Regeling, dienen door of namens de SGD gegevens van de Geborgde 
Rundveedierenarts, waaronder diens persoonsgegevens te worden verwerkt. De Geborgde 
Rundveedierenarts is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen, door aanlevering en of 
inzage in de gevraagde gegevens. Het betreft de volgende verwerkingen: 
a. publicatie van naam inclusief voorletters, UDN, praktijknaam, postcode, adres en plaats in het 

openbare SGD-register ‘Geborgde Rundveedierenarts’;  
b. een register van e-mailadressenten behoeve van berichtgeving over de Regeling;  
c. een register van overeenkomsten van Geborgde Rundveedierenartsen met Rundveehouders 

(infoRund), ten behoeve van de controle op de één-op-één relatie uit hoofde van onderdeel 3 
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van Bijlage 9 van de Regeling diergeneesmiddelen; 
d. een door de SGD beheerd register van bedrijfsgezondheidsplannen en 

bedrijfsbehandelplannen in de zin van artikel 5.9 van het Besluit diergeneeskundigen; 
e. registratie van auditbevindingen, beoordelingen en certificatiebesluiten van de CI; 
f. controle van gegevens inzake het voorschrijven van aangewezen diergeneesmiddelen in 

MediRund in de zin van artikel 5.8 van het Besluit diergeneeskundigen; 
g. registratie van de Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) 
h. registratie van nascholingspunten als bepaald in artikel 4 lid 6 van het Reglement; 
i. overige verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van en het toezicht op de 

Regeling Geborgde Rundveedierenarts, zoals het toezicht van de NVWA op de gedelegeerde 
officiële controletaken. 

2. Ten behoeve van de verwerkingen als bedoeld in lid 1 die door of in opdracht van de SGD 
plaatsvindt, waarborgt de SGD een zorgvuldige verwerking op basis van onderliggende 
(verwerkings)overeenkomsten.  

3. Indien verstrekking van (persoons)gegevens aan derden (zoals de NVWA en SDa) in de uitvoering 
van of het toezicht op de Regeling noodzakelijk is, maakt de SGD voorafgaand afspraken over het 
doel en de wijze van gebruik, waarbij gegevens zoveel mogelijk geaggregeerd worden verstrekt, 
zonder dat deze herleidbaar zijn naar de individuele Geborgde Rundveedierenarts. 

4. Voor het gebruik van persoonsgegevens dat niet noodzakelijk is voor de uitvoering van of toezicht 
op de Regeling, vraagt de SGD voorafgaande toestemming van de Geborgde Rundveedierenarts, 
tenzij de gegevens volledig kunnen worden geanonimiseerd en het gebruik bijdraagt aan de 
doelstelling van de SGD. 

 
RAPPORTAGES 
 
Artikel 6 
1. De Regeling biedt een door SGD aangeboden Model BedrijfsGezondheidsPlan (BGP) ten behoeve 

van transparantie en borgbaarheid van de werkwijze van de Geborgde Rundveedierenartsen en 
omwille van de rechtszekerheid van Geborgde Rundveedierenartsen waarin onderscheidenlijk zijn 
opgenomen de uitvoering van de gedelegeerde officiële controles van voor menselijke consumptie 
bestemde producten van dierlijke oorsprong.  

2. De Geborgde Rundveedierenarts sluit in het kader van de Regeling voorafgaand aan enige 
diergeneeskundige dienstverlening aan een Rundveebedrijf een bilaterale overeenkomst af met de 
Rundveehouder, zoals opgenomen in Bijlage I van het Reglement. De dierenarts draagt zorg voor 
de registratie van de één-op-één overeenkomst in de door de SGD aangewezen databank: 
InfoRund. 

3. De SGD publiceert als regelinghouder, het openbare register ‘Geborgde Rundveedierenarts’, 
waarin gecertificeerde Geborgde Rundveedierenartsen worden geregistreerd.  

4. Alleen de in het register ‘Geborgde Rundveedierenarts’ geregistreerde dierenartsen mogen de 
aanduiding ‘Geborgde Rundveedierenarts’ voeren. 

5. De SGD laat een aantal rapportages opstellen:   
a.  periodieke rapportages worden door de CI  opgesteld ten behoeve van het CvB als 

terugkoppeling op de controle, certificering, klachten en geschillen.   
b. de terugkoppelingsrapportage naar deelnemers (benchmarkrapport antibiotica) op basis van 

informatie uit InfoRund en MediRund. De berekening wordt gedaan middels de rekenmethodiek 
door de SDa, waarbij de dierenarts wordt ingedeeld naar aanleiding van de door de SDa 
vastgestelde normen. De rapportage dient tevens als onderbouwing voor toekomstige 
beleidslijnen binnen de ‘Geborgde Rundveedierenarts’. De SDa draagt zorg voor de publieke 
rapportages van anonieme geaggregeerde gegevens uit de centrale databases. 

c. periodieke rapportages ten aanzien van de uitvoer van de officiële controle als terugkoppeling 
naar de toezichthouder.          

 
AUDIT, BEOORDELING EN CERTIFICATIE 
 
Artikel 7 
1. Indien naar het oordeel van de CI uit de ingangscontrole blijkt dat de aangemelde dierenarts 

voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Regeling, vindt met afgifte van het Certificaat 
‘Geborgde Rundveedierenarts’, certificatie van de betreffende dierenarts plaats. 
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2. In het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze Regeling of de 
overeenkomst tussen de CI en de deelnemende dierenarts, worden door of namens de CI audits 
uitgevoerd ten aanzien van ‘Geborgde Rundveedierenartsen’ overeenkomstig het 
Beoordelingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts als opgenomen in Bijlage II van het 
Reglement. De auditbevindingen worden beoordeeld door de CI. Ten aanzien van de audits en de 
beoordeling is het bepaalde bij of krachtens het Beslissingsprotocol ‘Geborgde Rundveedierenarts’ 
(Bijlage III van het Reglement) van toepassing. 

3. De kosten ter zake van de controle en certificatie voor deelname aan de Regeling komen voor 
rekening van de dierenarts die de overeenkomst heeft gesloten met de CI.  

 
NALEVING REGELING  
 
Artikel 8 
1. Elke ‘Geborgde Rundveedierenarts’ is verplicht het bepaalde bij of krachtens de Regeling – 

waaronder mede het Beoordelings- en Beslissingsprotocol ‘Geborgde Rundveedierenarts 
respectievelijk Bijlage II en III van het Reglement - en de overeenkomst met de CI, strikt na te 
leven.  

2. Voor de audit en de beoordeling geeft de Geborgde Rundveedierenarts inzage in alle informatie 
met betrekking tot de diergeneeskundige zorg die ingevolge het bepaalde bij of krachtens artikel 
4.1 Wet Dieren die door de Geborgde Rundveedierenarts is uitgevoerd op het Rundveebedrijf 
waarmee de Geborgde Rundveedierenarts een één-op-één overeenkomst heeft gesloten. 

 
TOEPASSEN VAN MAATREGELEN 
 
Artikel 9 
1. Indien de CI vaststelt dat een ‘Geborgde Rundveedierenarts’ het bepaalde bij of krachtens het 

Reglement of de overeenkomst met de CI niet of niet behoorlijk nakomt, wordt jegens de 
betreffende Geborgde Rundveedierenarts door de CI een maatregel toegepast. 

2. Ten aanzien van het toepassen van maatregelen door de CI is het bepaalde bij of krachtens het 
Beslissingsprotocol ‘Geborgde Rundveedierenarts’ (Bijlage III van het Reglement) van toepassing. 

3. Toegepaste maatregelen kunnen – al dan niet op aanvraag – door of namens de CI worden 
gemeld aan SGD of instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met onder meer 
de handhaving van wettelijke voorschriften. De SGD heeft het recht toegepaste maatregelen te 
melden aan betrokkenen die daar belang bij hebben. De CI informeert de Geborgde 
Rundveedierenarts over de melding van de maatregel.  

 
MAATREGELEN 
 
Artikel 10   
De maatregel bij niet of niet behoorlijke nakoming van het bepaalde bij of krachtens de Regeling en de 
overeenkomst tussen de CI en de Geborgde Rundveedierenarts staan beschreven in het 
Beslissingsprotocol (Bijlage III van het Reglement). 

 
KLACHTEN BEZWAAR EN BEROEP 
 
Artikel 11 
1. De overeenkomst tussen de CI en de ‘Geborgde Rundveedierenarts’ voorziet in een regeling voor 

klachten en geschillen (bezwaar en beroep). De CI verbindt zich er toe de klacht of het geschil 
met de nodige zorg en onafhankelijkheid te onderzoeken. De CI draagt er zorg voor dat de 
eventuele CO haar medewerking verleent in een klacht- of geschillenprocedure van een 
‘Geborgde Rundveedierenarts’ tegen de CI.  

2. De CI stelt het SGD-bestuur in kennis van klachten en geschillen. Het SGD-bestuur beoordeelt of 
de klacht dan wel het geschil betrekking heeft op de actualiteit van de regels in de Regeling met 
betrekking tot de wet en regelgeving en de eisen van de belanghebbenden.  

 
OPZEGGING  
 
Artikel 12 
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1. De overeenkomst ‘Geborgde Rundveedierenarts’ met de CI wordt aangegaan voor onbepaalde 
tijd.  

2. Beëindiging van de overeenkomst ‘Geborgde Rundveedierenarts’, anders dan door middel van 
toepassing van een maatregel, als genoemd in Artikel 10, dient schriftelijk te geschieden met 
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.  

3. De Geborgde Rundveedierenarts verplicht zich er toe bij uitschrijving of uitgeschreven worden uit 
het Diergeneeskunderegister van het CIBG daarvan terstond melding te doen bij SGD en de CI.  

4. Bij het verstrijken van de opzegtermijn, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, worden de 
betreffende gegevens is het register ‘Geborgde Rundveedierenarts’, verwijderd en evenals overige 
gegevens met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen.  

5. Na beëindiging en/of uitschrijving uit het register ‘Geborgde Rundveedierenarts’ is het de 
verantwoordelijkheid van de betreffende dierenarts om zelf de Rundveehouders waarmee een één-
op-één overeenkomst is gesloten, te informeren. In belang van de uitvoering van en toezicht op de 
Regeling, heeft de SGD het recht melding te maken van beëindiging en/of uitsluiting uit het register 
indien de betrokken dierenarts dit nalaat. 

 
WIJZIGINGEN REGELING EN OVEREENKOMST ‘GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS’   
 
Artikel 13  
1. Wijzigingen in de Regeling, die door de SGD zijn vastgesteld, worden geacht in de overeenkomst 

‘Geborgde Rundveedierenarts’ door te werken. De Geborgde Rundveedierenartsen zijn verplicht 
deze wijzigingen na te leven en/of te doen naleven.  

2. Wijzigingen in de Regeling worden door of namens de SGD bekend gemaakt aan de ‘Geborgde 
Rundveedierenarts’ en aan de CI. De CI draagt zorg voor tijdige, ten minste binnen 6 weken, en 
volledige bekendmaking aan de CO.  

3. De Regeling wordt openbaar gemaakt op de website van de SGD: www.geborgdedierenarts.nl.  
 
KOSTEN 
 
Artikel 14 
1. Alle kosten ten behoeve van de uitvoering van en het toezicht op de Regeling – waaronder de 

bijdrage van de SGD aan de SDa – dienen binnen de daartoe gestelde termijnen – bij verzoek op 
vooruitbetaling – aan de SGD en de CI te worden voldaan.  

2. Bij beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 gedurende een kalenderjaar, blijven 
de bijdragen aan de SGD voor het gehele jaar verschuldigd. 

 
UITVOERING 
 
Artikel 15  
1. De SGD kan bij besluit van het bestuur: 

a. In uitzonderlijke situaties of in het geval van calamiteiten omtrent de in de Regeling geregelde 
onderwerpen bij uitvoeringsbesluit tijdelijk, kortdurend nadere voorschriften stellen;  

b. In een daarvoor in aanmerking komend geval van het bepaalde tijdens of krachtens de 
Regeling geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen en aan een zodanige ontheffing 
voorwaarden of voorschriften verbinden, bij welke niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming 
de desbetreffende ontheffing geacht wordt te zijn vervallen; 

c. Een verleende ontheffing intrekken.  
2. De ‘Geborgde Rundveedierenartsen’ zijn verplicht de tijdelijke nadere voorschriften, bedoeld in het 

eerste lid, na te leven en/of te doen naleven.   
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 16 
1. De SGD behoudt zich alle rechten voor. Niets uit deze Regeling mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in automatische gegevensbestanden of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de SGD.  

2. Dit Reglement wordt minstens iedere twee jaar herbeoordeeld en waar nodig aangepast.   

http://www.geborgdedierenarts.nl/
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3. Dit Reglement treedt in werking op 1-1-22, waarbij het Reglement van 1-1-21 wordt ingetrokken.  


