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REGLEMENT GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS 
 
Het bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts heeft op  18-11-2015 vastgesteld het navolgende 
 
REGLEMENT GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS 
 
 
INLEIDENDE BEPALINGEN 
 
 
Voor de toepassing van dit reglement en haar Bijlagen I t/m IV wordt verstaan onder: 
 

1. Kalverhouder Is de vleeskalverhouder die de overeenkomst heeft ondertekend. 

2. Kalvereigenaar Is de eigenaar van de vleeskalveren, dit betreft niet altijd de houder 
van de vleeskalveren. 

3. Dierenarts Is de Geborgde Vleeskalverdierenarts die in het kader van 
Verordening EU nr. 853/2004 normaliter diensten op het bedrijf 
verleent en de overeenkomst heeft ondertekend. 

4. Partijen Zijn de kalverhouder, kalvereigenaar en de dierenarts die de 
overeenkomst hebben ondertekend. 

5. Reglement Reglement ‘Geborgde Vleeskalverdierenarts’ van de Stichting 
‘Geborgde Dierenarts’ inclusief bijlagen.  

6. Regelinghouder Is de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD). 

7. Databank Is de door de Stichting Brancheorganisatie Kalversector aangemelde 
en door het ministerie van EZ aangewezen databank ten behoeve 
van de beoordeling en eventueel te treffen maatregelen met 
betrekking tot het gebruik van (diergenees)middelen. 

8. Kwaliteitsregelingen De Regelingen IKB Vleeskalveren Blank en IKB Vleeskalveren Rosé.  

9. Regeling IKB Vleeskalveren 
Blank 

De Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Blank en haar 
bijlagen, zoals vastgesteld door bestuur van de Stichting 
Brancheorganisatie Kalversector. 

10. Regeling IKB Vleeskalveren 
Rosé  

De Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Rosé en haar bijlagen, 
zoals vastgesteld door bestuur van de Stichting Brancheorganisatie 
Kalversector. 

 
 
1. ORGANISATIESTRUCTUUR BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS 
 
De kwaliteitsregeling Geborgde Vleeskalverdierenarts wordt beheerd door de Stichting Geborgde 
Dierenarts (SGD). Naast de Geborgde Vleeskalverdierenarts is deze Stichting tevens regelinghouder van 
diverse andere kwaliteitssystemen voor geborgde dierenartsen in andere veehouderijsectoren. De 
Stichting is op verzoek van diverse belanghebbende partijen uit de veehouderij en de dierenartsen 
opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).  
 
De uitvoering van de Geborgde Vleeskalverdierenarts ligt bij het College van Belanghebbenden 
Geborgde Vleeskalverdierenarts (CvB). In dit college hebben diverse belanghebbenden partijen uit de 
vleeskalversector zitting. Het CvB heeft de taak het bestuur van Stichting Geborgde Dierenarts (hierna: 
de Stichting) te adviseren over de vast te stellen reglementen en regelingen en (on)gevraagd van advies 
te dienen over de inhoud en algemene uitvoering van de reglementen en regelingen die de stichting 
houdt. 
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De Stichting kan naar aanleiding van een door het CvB uitgebracht advies de volgende besluiten nemen: 
1. het advies wordt in zijn geheel overgenomen, of 
2. suggesties voor aanpassing worden gedaan en het CvB wordt verzocht het advies te heroverwegen, 

of 
3. het advies wordt in zijn geheel verworpen.  
 
De Stichting bepaalt de randvoorwaarden voor het waarborgen van dit systeem. De randvoorwaarden 
hebben betrekking op: 
 onafhankelijkheid en geheimhouding,  
 voorwaarden waaraan Certificerende Instelling(en) (CI) en Controle Organisatie(s) (CO) dienen te 

voldoen,  
 voorwaarden waaraan de beoordeling én de dossiers dienen te voldoen, 
 de rapportagestructuur van controles en beoordelingen, 
 de inschrijving in het register ‘Geborgde Vleeskalverdierenarts’. 

 
De controle en beoordeling van deelnemers aan het Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts 
wordt uitgevoerd door of namens de CI. Deze CI heeft hiertoe een contract gesloten met de Stichting 
Geborgde Dierenarts.  
 
 
2. TOESTEMMING VERSTREKKEN EN GEBRUIK VAN GEGEVENS 
 
Dierenartsen die deelnemen aan de kwaliteitsregeling Geborgde Kalverdierenarts geven toestemming dat 
de hieronder genoemde informatie per diergeneesmiddelenvoorschrift ter beschikking wordt gesteld aan 
de sectorale database Infokalf (of een eventuele opvolger) en de Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit 
(SDa), ten behoeve van controle en het opstellen van benchmarks: 

- de voorgeschreven diergeneesmiddelen (REG NL; EAN-code; hoeveelheid en datum) 
- het UDN 
- het UBN 

 
Tevens geven de deelnemende dierenartsen toestemming de 1-op-1 relaties met kalverhouders, vastgelegd 
in Infokalf (of een eventuele opvolger) alsmede de gegevens die bekend zijn over de 
samenwerkingsverbanden met andere dierenartsen, vastgelegd in een door de regelinghouder beheerd of 
aangewezen register , ter beschikking te stellen aan de SDa. 
 
Elke partij behandelt de gegevens omtrent andere partijen strikt vertrouwelijk en stelt deze gegevens niet 
aan derden ter beschikking. 
 
 
3. DOELSTELLING BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS 
 
Het Reglement ‘Geborgde Vleeskalverdierenarts’ beoogt een Beoordelingsprotocol in het leven te roepen 
op grond waarvan dierenartsen, werkzaam op vleeskalverbedrijven, worden gecertificeerd op het leveren 
van vooraf vastgelegde kwaliteitsstandaarden. Op basis van dit Beoordelingsprotocol gecertificeerde 
dierenartsen worden opgenomen in het register Geborgde Vleeskalverdierenarts.  
 
 
4. AANMELDING / DEELNAME REGELING GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS  
 
1. Deelname aan de regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts is mogelijk voor dierenartsen die zijn 

ingeschreven in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen 
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Gezondheidszorg (CIBG). Deze registratie is noodzakelijk voor het uitoefenen van de diergeneeskunde 
in Nederland, op basis van art. 9 Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde (WUD) dan wel de 
bepaling tot inschrijving in de Wet Dieren. 

2. De dierenarts heeft een basiscursus Geborgde Vleeskalverdierenarts gevolgd zoals deze door het 
College van Belanghebbenden van de Geborgde Vleeskalverdierenarts is aangewezen. 

3. Deelname is persoonsgebonden, er worden geen dierenartspraktijken gecertificeerd. 
4. De dierenarts die wil deelnemen aan het register ‘Geborgde Vleeskalverdierenarts’ maakt dit kenbaar 

door aanmelding bij een CI waarmee de Stichting Geborgde Dierenarts een overeenkomst heeft 
gesloten.  

5. Tussen de dierenarts en de CI wordt een overeenkomst gesloten. 
6. De dierenarts volgt de vereiste nascholing, zoals op advies van het CvB door de regelinghouder is 

vastgesteld. 
7. Na aanmelding als genoemd in het derde lid, wordt er een certificeringscontrole uitgevoerd door de CI.  
 
 

5. REGISTER GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS 
 
Volgens het Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts gecertificeerde dierenartsen worden 
opgenomen in een register. Dit register betreft een door de SGD beheerd of aangewezen register. Het 
register is openbaar in te zien via de website van de SGD, www.geborgdedierenarts.nl. Alleen de in het 
register Geborgde Vleeskalverdierenarts opgenomen dierenartsen mogen de aanduiding ‘geregistreerd 
Geborgde Vleeskalverdierenarts’ voeren.  
Dierenartsen die deelnemen aan het register ‘Geborgde Vleeskalverdierenarts’ geven toestemming voor 
inzage in de openbaar gepubliceerde lijst van geregistreerde Geborgde Vleeskalverdierenartsen. 
  
 

6. CERTIFICATIECRITERIA GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS 
 
Indien naar het oordeel van de CI uit de certificeringscontrole blijkt dat de aangemelde dierenarts voldoet 
aan het bepaalde bij of krachtens het Beoordelingsprotocol ‘Geborgde Vleeskalverdierenarts’ (bijlage II), 
vindt met afgifte van het certificaat ‘Geborgde Vleeskalverdierenarts’, certificatie van de betreffende 
dierenarts plaats.  
 
 

7. NALEVING BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS 
 
Elke Geborgde Vleeskalverdierenarts is verplicht het bepaalde bij of krachtens het Beoordelingsprotocol 
Geborgde Vleeskalverdierenarts – waaronder mede het Beoordelingsprotocol Geborgde 
Vleeskalverdierenarts (Bijlage II bij dit reglement) en het Beslissingsprotocol Geborgde 
Vleeskalverdierenarts (Bijlage III bij dit reglement) – en de overeenkomst kalverhouder en Geborgde 
Vleeskalverdierenarts (Bijlage I bij dit reglement) strikt na te leven.  
 
 

8. VOORSCHRIFTEN VOOR GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTSEN 
 
Elke Geborgde Vleeskalverdierenarts is verplicht het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift 
geldend voor Nederland of van het land waarin het bedrijf gevestigd is, betrekking hebbend op de 
vleeskalversector, na te leven. Tevens dient de Geborgde Vleeskalverdierenarts de IKB-bepalingen 
Vleeskalveren Blank en Rosé, voorzover op de Geborgde Vleeskalverdierenarts van toepassing, na te 
leven. De voorschriften die voor de Geborgde Vleeskalverdierenartsen in acht genomen dienen te worden 
zijn opgenomen in Bijlage II van dit reglement.  
 
9. CONTROLE EN CERTIFICATIE 

http://www.geborgdedierenarts.nl/
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In het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens dit Beoordelingsprotocol 
Geborgde Vleeskalverdierenarts of de overeenkomst Geborgde Vleeskalverdierenarts, worden door of 
namens de CI controles uitgevoerd ten aanzien van Geborgde Vleeskalverdierenartsen. De 
controlebevindingen worden beoordeeld door de CI. Ten aanzien van de controle en beoordeling is het 
bepaalde bij of krachtens het Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts (Bijlagen 
II en III van dit reglement) van toepassing.  
 
 
10. TOEPASSEN VAN MAATREGELEN 
 
Indien de CI vaststelt dat een Geborgde Vleeskalverdierenarts het bepaalde bij of krachtens het 
Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts of de overeenkomst Geborgde Vleeskalverdierenarts 
niet of niet behoorlijk nakomt, wordt jegens de betreffende dierenarts door de CI een maatregel toegepast. 
Ten aanzien van het toepassen van maatregelen door de CI is het bepaalde bij of krachtens het 
Beoordelings- en Beslissingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts (Bijlage II en III van dit reglement) van 
toepassing. 
 
Indien het voorschrijfgedrag van een dierenarts hiertoe aanleiding geeft, kan het Bestuur van de Stichting 
Geborgde Dierenarts een dierenarts verplichten een verbetertraject te volgen. Als de dierenarts de 
verplichtingen uit het verbetertraject niet of niet behoorlijk nakomt, kan het Bestuur van de Stichting 
verdere maatregelen treffen, waaronder uitschrijving uit het register. 
 
 
11. KLACHTEN EN BEROEP 
 
De overeenkomst tussen de CI en de Geborgde Vleeskalverdierenarts voorziet in een regeling voor klachten 
en beroep. De CI verbindt zich er toe de klacht of het beroep 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 
beroepsprocedure van een Geborgde Vleeskalverdierenarts tegen de CI. De CI stelt het Bestuur van de 
Stichting Geborgde Dierenarts in kennis van het beroep. Het Bestuur van de Stichting beoordeelt of de 
klacht betrekking heeft op de actualiteit van de regels in het Reglement met betrekking tot de wet, 
regelgeving en eisen van de belanghebbenden.  
 
 
12. BEËINDIGING DEELNAME 

 
Beëindiging van deelname aan het Geborgde Vleeskalverdierenarts, anders dan door middel van 
toepassing van een maatregel, dient schriftelijk te geschieden. 
 
 
13. KOSTEN 
 
Kosten van ingangscontrole en certificeringscontrole zijn voor rekening van de deelnemer aan de regeling 
Geborgde Vleeskalverdierenarts. Alle kosten dienen binnen de daartoe gestelde termijn -bij verzoek op 
vooruitbetaling- aan de CI te worden voldaan. 
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14. WIJZIGING REGLEMENT EN/OF OVEREENKOMST GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS  
 
Wijzigingen in het Reglement en/of de overeenkomst Geborgde Vleeskalverdierenarts worden door de 
regelinghouder vastgesteld. De betreffende Geborgde Vleeskalverdierenartsen zijn verplicht deze 
wijzigingen strikt na te leven en / of te doen naleven.  
Wijzigingen worden door of namens de regelinghouder bekend gemaakt aan de CI. De CI draagt zorg 
voor tijdige en volledige bekendmaking aan Geborgde Vleeskalverdierenartsen, waarmee zij een 
overeenkomst heeft gesloten, en de CO. 
Op de website www.geborgdedierenarts.nl wordt het reglement en de overeenkomst openbaar 
gemaakt. 
 
 
15. SLOTBEPALINGEN 

 
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts. 
 

 
 
 
BIJLAGE REGLEMENT GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS 
 
Van het Reglement maken de volgende bijlagen onderdeel uit, zoals deze thans luiden of in de toekomst 
komen te luiden: 
Bijlage I  Overeenkomst kalverhouder, kalvereigenaar en Geborgde Vleeskalverdierenarts 
Bijlage II Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts 
Bijlage III Beslissings- en sanctioneringsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts 
Bijlage IV Voorbeeldovereenkomst CI - Geborgde Vleeskalverdierenarts 

http://www.geborgdedierenarts.nl/

