
SGD Webinar BGP-tool 
Handouts van webinar gegeven op 10 maart 2021

Welkom



Programma 

• Opening 

• Presentatie 1: (wettelijke) achtergrond

• Korte discussie   

• Presentatie 2: werking van de BGP-tool

• Korte discussie  



Ontwikkelingen 

• aanpassing, accommodatie, 
adaptatie, afwisseling, alteratie, 
alternantie, alternatie, alternering, 
assimilatie, beweging, bewerking, 
bijstelling, correctie, hervorming, 
modificatie, mutatie, ommekeer, 
ommezwaai, omslag, omvorming, 
omwenteling, …………………………



Controle van melkveebedrijven en rauwe melk 

Verzorging / Huisvesting / Voeding
Diergezondheid/ Dierenwelzijn
Productaansprakelijkheid 

Controle aangeleverde melk:
Productaansprakelijkheid 
Melk van gezonde dieren
Verwerkte melk  

Dierenarts (dienstverlenend vrij beroep – onpartijdig)
Adviseert melkveehouder
LNV/VWS:  kan officiële controle taken delegeren (OCR) en de uitvoering ervan
controleren  (i.e. borgingseisen)

Toezichthouder 

Leveringsvoorwaarden 

Melkveehouder

Zuivelonderneming 



(1) Voedsel en warenwet (EC 178/2002) – grondbeginselen – onveranderd 

(2) Officiële Controleverordening EC 625/2017 (OCR) - betreffende officiële controles die worden 
uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de 
voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen 
te waarborgen.
(3) Uitvoering van officiële controles  (EC 627/2019)

Kader wetgeving

Wat is er veranderd? 

In andere EU lidstaten: Official Veterinarian / Inspector ( “Amtstierarzt”): 
= regionaal - in dienst van de overheid



(EU) 625/2017: OCR Vertaalslag

Artikel 30:  Voorwaarden voor de delegatie van bepaalde taken in verband met officiële controles aan 
natuurlijke personen

Die delegatie geschiedt schriftelijk en voldoet aan de volgende voorwaarden (ingevuld door het Ministeriële besluit 
→ Aanwijzing SGD  dierenartsen) 

a) nauwkeurige omschrijving van de taken in verband met officiële controles die de natuurlijke persoon 
mag verrichten en de voorwaarden waaronder de natuurlijke persoon die taken mag verrichten (melk: ingevuld door 
de “Officiële Controle”  op basis van Hygiëne VO 853/2004)

b) de natuurlijke persoon:
- beschikt over de vereiste deskundigheid, uitrusting en infrastructuur om die aan hem gedelegeerde taken in 
verband met officiële controles te vervullen;

- is naar behoren gekwalificeerd en ervaren;
- handelt onpartijdig en is vrij van elk belangenconflict ten aanzien van de uitoefening van die aan hem 
- gedelegeerde taken in verband met officiële controles, en

c) er zijn regelingen van kracht voor een doeltreffende en doelmatige coördinatie tussen de delegerende bevoegde 
autoriteiten en de natuurlijke persoon (ingevuld door veterinair tuchtcollege en COKZ controle) 



Bestuurlijke vraagstukken: 2 systemen met verschillende doelstellingen

SGD: 
Borgen van diergeneeskundig handelen (alle dierenartsen) = kwaliteitssysteem

BGP  / BGP tool voor alle bedrijven, die melk en colostrum leveren
= alle diersoorten (dus ook paardenmelkers, bufflels, melkgeiten, melkschapen)
= 100% diergeneeskundige toezicht (ook kleine UBNs)  d.m.v. een gestandaardiseerd systeem 

Onpartijdigheidsbeginsel (dus niet in dienst/opdracht van exploitanten van melk) → OCR

Zuivel: 
Borgen product: melk van gezonde koeien → Hygiëne VO – en andere leveringsvoorwaarden
(bilateraal zuivelonderneming – melkveehouder)



Zorgen in de praktijk:

Nog meer 
administratie

Waarom moet het 
dubbel? 

Kan het niet in een 
systeem

Leuker kunnen wij het niet maken – maar wel iets makkelijker

Recente afspraken met ZuivelNL (inmiddels licentiehouder 
van KoeMonitor (zie persmededeling) 

• BGP → dataoverdracht  KoeKompas naar BGP (Deel C) 
wordt gefaciliteerd door ZuivelNL

• Veehouder kan resultaat Officiële Controle gebruiken voor 
jaarlijkse KoeAlert. 

• Signaal-gestuurd bedrijfsbezoek kan door SGD dierenarts 
gedaan worden op verzoek van veehouder.  



Het uitvoeren van officiële controles van melk- en colostrumproductie-bedrijven als 
bedoeld in artikel 49 van uitvoeringsverordening (EU) 2019/627; 

Art. 49: Controle van melk- en colostrumproductiebedrijven

1. De officiële dierenarts ziet erop toe dat de in bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, deel I, 
bij Verordening (EG) nr. 853/2004 vastgelegde gezondheidsvoorschriften voor de productie van rauwe melk 
en colostrum worden nageleefd. De officiële dierenarts controleert met name:

a) de gezondheidsstatus van de dieren

b) dat er geen verboden of niet-toegestane farmacologisch werkzame stoffen worden gebruikt, en

c) dat de mogelijke aanwezigheid van residuen van toegestane farmacologisch werkzame stoffen,
bestrijdingsmiddelen of verontreinigingen de in Verordeningen (EU) nr. 37/2010, (EG) nr. 396/2005,
of (EG) nr. 1881/2006 vastgelegde grenswaarden niet overschrijden.



Verboden stoffen volgens EC 37/2010  en 96/23 EG
(voor alle diersoorten / alle producten van dierlijke oorsprong)   

EC 37/2010 (Annex II) verboden 
farmacologisch werkzame stoffen (A6) 

Aristolochia spp
Chlooramfenicol
Chloorpromazine
Chloroform
Colchicin
Dapsone
Dimitradazol
Metronidazol
Nitrofuran (inclusief furazolidone) 
Ronidazol

96/23 EC  (illegaal gebruik)  

Group A1 

Stoffen met anabole werking en niet-toegestane stoffen

Stilbenen, derivaten, zouten en esters daarvan
Anti-thyreogene stoffen
Steroïden (geslachtshormonen en glucocorticosteroïden als 
groeibevorderaars) 
Resorcylic Acid Lactones
- (met inbegrip van zeranol = α-zearalenol)
β-agonisten (als groeibevorderaars)  
BST

Praktijk: aanwezigheid van “onbekende middelen” zonder RegNL of GMP+  label
Opvallende (onverklaarbare) klinische bevindingen  



GROEP B - Diergeneesmiddelen (1) en contaminanten

1. Antibacteriële stoffen met inbegrip van sulfonamiden, quinolonen

2. Andere diergeneesmiddelen
a) Wormmiddelen (zonder Reg.NL)
b) Anticoccidia, met inbegrip van nitroïmidazolen
c) Carbamaten en pyrethroïden (zonder Reg.NL)
d) Tranquillizers
e) Niet-steroïdale anti-inflammatoire farmaca (NSAID)
f) Andere stoffen met farmacologische werking (zonder Reg.NL of GMP+)

3. Andere in het milieu aanwezige stoffen en contaminanten
a) Organische chloorverbindingen met inbegrip van PCB’s / Dioxinen
b) Organische fosforverbindingen (bestrijdingsmiddelen)
c) Scheikundige elementen (zware metalen!) 
d) Mycotoxinen (AFM1!)
e) Kleurstoffen
f) Overige

Analyse  (via zuivelonderneming / 
overheid)

Steekproven volgens het Nationaal Plan 
(afgestemd net NVWA en  rapportage EU 
Commissie) 

Praktijk:
Herkennen / signaleren van een 
verhoogde risico:

Diergeneesmiddelregistratie
Niet gelabelde producten 
Milieucontaminanten (Industriegebied)
Mycotoxinen (GMP+ & veevoederbeleid 
op het bedrijf) 

Ongewenste residuen en contaminanten



Vertaalslaglegging Officiële Controle: BGP – Deel D   

a) de gezondheidsstatus van de dieren →; via BGP deel B en C : Gezondheidsstatus koppel, 
Attentiedieren   

b) dat er geen verboden of niet-toegestane farmacologisch werkzame stoffen worden gebruikt, 

→ Signalering van de mogelijke aanwezigheid/gebruik van Verboden stoffen volgens 96/23 EG 

c) dat de mogelijke aanwezigheid van residuen van toegestane farmacologisch werkzame stoffen, 

→ Signalering via diergeneesmiddelenregistratie en werkinstructies op het bedrijf

Ernstige tekortkomingen (diergezondheidstatus) 
of duidelijke  risico’s voor een contaminatie van melk:

Melden aan COKZ (melkmeldingen@cokz.nl)



Vragen beantwoorden uit 
chat 



BGP-tool
Praktische werking van de BGP-tool

Evelien Gijsberts-Navis MSc
SGD Secretaris 



Onderwerpen

• Inloggen 

• Homescherm

• Het BGP-formulier

• Het Officiële Controle-formulier

• Afronden van formulieren



Inloggen

• https://bgp.geborgdedierenarts.nl

• Uw persoonlijke Z-login account 

https://bgp.geborgdedierenarts.nl/


Homescherm 

• Welke bedrijven kunt u zien?
• InfoRund

• 1-op-1 en vervangende dierenarts 

• Medirund gegevens 

• De twee formulieren
• BGP

• Officiële Controle 

• Verloopdata



Het BGP-formulier 



Het BGP-formulier: Beoordeling 



Het BGP-formulier: Evaluatie 

• Twee tabbladen: prestatie en evaluatie 



Het BGP-formulier: Evaluatie 



De Officiële Controle 

• Twee onderdelen 

• Indien er geen aanleiding is dan alleen de inspectie ≠ individuele 
inspectie



Handtekening en verzenden 



Goed om te weten 

• Reglement Geborgde Rundveedierenarts

• Model BGP Melkvee 

• Tooltips  

• Veel gestelde vragen 

• Ondersteunende formulieren
• SGD Werkinstructie Officiële Controle 

• Invullijst veehouder 

• PDF van Model BGP melkvee – ‘meelees’ versie  

• Format vleesvee en jongvee-opfok 


