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In aanvulling op de Nieuwsbrief van december 2021 hier enkele onderwerpen die specifiek voor de 
geborgde rundveedierenarts van belang zijn zoals de  

• verlenging vaan de overgangsregeling format BGP melkvee    

• nieuwe VBI-systematiek rundvee 

• nieuwe module geborgde geitendierenarts  

 
Overgangsregeling format BGP-melkvee verlengd  
In het kader van de implementatie van de vernieuwde aanwijzing door VWS, de doorontwikkeling 
van de BGP-tool, mogelijke aanpassingen ten gevolge van de (eind januari a.s.) gewijzigde 
diergeneesmiddelenverordening, is besloten om de bestaande overgangsregeling ten aanzien van 
het BGP-melkvee te verlengen. Hierdoor wordt het ‘dubbelwerk’ voor zowel de dierenarts als 
veehouder tijdens deze implementatiefase zo veel mogelijk beperkt. De gesprekken tussen de SGD, 
COKZ en ZuivelNL over de afstemming tussen de BGP-tool en KoeMonitor zijn intussen hervat. In de 
loop van 2022 zal dit naar verwachting leiden tot concrete voorstellen zodat ‘dubbelwerk’ in de 
nabije toekomst ook structureel tot het verleden behoren. 
 
Wat houdt de huidige (2021/2022) overgangsregeling in? (zie ook eerder SGD-nieuwsbericht d.d. 6 
april): 

- Voor het invullen van een bedrijfsgezondheidsplan voor melkveebedrijven kan tijdelijk 
gebruik gemaakt worden van een ander format dan het Model BGP-melkvee zoals deze in de 
BGP-tool wordt aangeboden. Een dierenarts kan dus bijvoorbeeld gebruik maken van een 
KoeKompas-format.    

- Zolang de overgangsregeling geldt wordt er bij een audit door de certificerende instelling wel 
een aantekening gemaakt van het feit dat er een ander BGP-format wordt gebruikt maar 
wordt dit bij de beoordeling omgezet in een waarschuwing (dit geldt voor normvoorschrift 
GDVB.01). Daarmee heeft het gebruik van een ander BGP-format geen consequenties voor 
de beoordeling en auditfrequentie van een dierenarts.  

- Indien er een ander format voor het BGP-melkvee wordt gebruikt, dient dat wel te voldoen 
aan de normvoorschriften GDVB.01a t/m GDVB.02m. Middels het KoeKompas format kan 
invulling gegeven worden aan deze verplichtingen. 

- Het BGP dient, nog steeds, binnen twaalf maanden na het laatste BGP (wat dus ook een 
KoeKompas kan zijn geweest) te worden opgesteld.  

- Indien er een ander format voor het BGP-melkvee wordt gebruikt, dient, nog steeds, de 
Officiële Controle uitgevoerd te worden conform de SGD werkinstructie. Wel vervalt tijdelijk 
de verplichting dat het BGP ook in de BGP-tool moet zijn ingevuld om vrijstelling te krijgen op 
de genoemde onderdelen op pagina 3 in de werkinstructie, waaronder de klinische inspectie 
van individuele dieren mits er geen categorie 3 tekortkomingen zijn geconstateerd.  

 

https://cdn.i-pulse.nl/geborgdedierenarts/Userfiles/werkinstructie-officiele-controle-v1.1.pdf


 
 
VBI-systematiek rundvee  
De nieuwe VBI-systematiek kent een aantal wijzigingen die effect hebben op de geborgde 
rundveedierenarts. Ook blijft een aantal zaken ongewijzigd. Hieronder staan de belangrijkste punten 
op een rijtje.  
Het volgende verandert niet: 

- De dierenarts kan zijn/haar VBI inzien in InfoRund 
- De VBI wordt na afloop van ieder kwartaal over vier kwartalen terug berekend en getoetst. 
- Indien de VBI zich boven de actiewaarde bevindt, wordt de dierenarts aangeschreven door 

de certificerende instelling om deel te nemen aan het VBI-verbetertraject.   
Het volgende verandert wel: 

- VBI is niet langer een getal van 0,0 -1 maar een getal zoals de DDD. Voor de rundveesector 
zullen er twee VBI getallen komen, namelijk voor bedrijfstype melkvee en bedrijfstype overig 
(opfok, vleesstieren en zoogkoeien).  

- De actiewaarde van diercategorie melkvee wordt aangepast van 6 naar 5. Dit gebeurt 
gelijktijdig met de aanpassing bij melkveehouders.  

- Bij het berekenen van de VBI worden structureel hooggebruikers niet meegenomen in de 
berekening. Dit wordt gedefinieerd als bedrijfstypes die op moment van de VBI-berekening in 
de voorgaande twee jaren een DDD boven de actiewaarde hebben.  

 
Nieuw: Module geitendierenarts 
In overleg met de (melk)geitensector en dierenartsen is besloten om een module geitendierenarts 
aan te bieden onder de regeling geborgde rundveedierenarts. Om deel te kunnen nemen aan de 
module geitendierenarts is het verplicht om geregistreerd te staan als geborgd rundveedierenarts. 
Deelname aan deze module is vrijwillig en dus niet verplicht voor iedere geborgde 
rundveedierenarts. De module geitendierenarts is op dit moment gericht op het leveren van diensten 
aan melkgeitenbedrijven, maar de bilaterale overeenkomst kan ook gebruikt worden voor niet 
melkleverende geitenbedrijven.  
 
Wat verandert er?  
Indien u gebruik wilt maken van de module geitendierenarts bovenop de regeling geborgde 
rundveedierenarts kunt u dit middels het mutatieformulier aangeven bij de certificerende instelling 
Kiwa VERIN.  
Het jaar 2022 geldt als overgangsjaar waarin melkgeitenhouders en melkgeitendierenartsen 
gedurende het jaar kunnen overstappen naar de nieuwe systematiek van de module 
geitendierenarts.  
Hier vindt u meer informatie over de module.   
 
 
 

https://cdn.i-pulse.nl/geborgdedierenarts/Userfiles/211207-vbi-verbetertraject-rundvee.pdf
https://www.geborgdedierenarts.nl/rundveedierenarts/module-geitendierenarts

