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Veel gestelde (praktische) vragen 
 
Datum: november 2021 
Versie 5 
Voor: geborgde rundveedierenartsen  
Deze (praktische) vragen en antwoorden zijn zorgvuldig samengesteld en worden regelmatig geüpdatet. Heeft 
u suggesties ter verbetering van deze vragenlijst dan kunt u die sturen aan het SGD secretariaat. De Regeling 
Geborgde Rundveedierenarts kent een Reglement dat voor aangesloten dierenartsen toegankelijk is. Dit 
Reglement is leidend.  
 
 

Onderwerpen 
- Algemeen 
- Bilaterale overeenkomst  
- Aanwijzingsbesluit – Officiële Controle  
- Uitvoering van de Officiële Controle  
- BGP-tool  

 
 
Algemeen  
 
Waarom zijn er twee ‘systemen’: KoeMonitor en de BGP-tool?  
De BGP-tool is een tool die is voortgekomen uit de wens om de dierenarts te ondersteunen bij de 
uitvoer van zijn/haar wettelijke taken, dit beter te borgen en invulling te geven aan het 
aanwijzingsbesluit Officiële Controle d.d. 12 november 2021. De BGP-tool bevat twee onderdelen te 
weten het Model BGP melkvee (deel A,B,C,E) en de Officiële Controle (deel D). Voor het opstellen van 
het BGP door de Geborgde Rundveedierenarts is de BGP-tool leidend. 
De primaire producent en verwerker van zuivel hebben de verplichting om aantoonbaar melk van de 
gezonde dieren te leveren dan wel in te nemen (EU hygiëneverordening 853/2004). In het kader van 
deze verplichting kan het private kwaliteitssysteem van de zuivel eisen stellen aan de veehouder. 
ZuivelNL biedt ter ondersteuning daarvan KoeMonitor (KoeKompas, KoeAlert, KoeData) aan. Met 
KoeMonitor kunnen producenten van zuivelproducten en melkveehouders aantonen dat ze voldoen 
aan de eisen van de EU hygiëneverordening 853/2004. Zuivelverwerkers kunnen gebruik maken van 
dit systeem. Er zijn echter ook zuivelverwerkers die niet KoeMonitor in de leveringsvoorwaarden 
hebben opgenomen maar een ander kwaliteitssysteem. In het kader van de verplichtingen van de 
zuivelverwerkers en melkveehouders kan de melkveehouder zijn/haar dierenarts vragen om taken uit 
te voeren.  
Beide ‘systemen,’ het borgingssysteem voor dierenartsen en privaat kwaliteitssysteem van de sector, 
hebben een andere achtergrond, doelstelling en geven invulling aan verschillende 
verantwoordelijkheden. Het is dus niet mogelijk om deze systemen elkaar 1-op-1 te laten vervangen, 
wel is er vraag naar een praktische werkwijze. De SGD spant zich in om te kijken of het mogelijk is om 
afspraken te maken over data-uitwisseling tussen de verschillende systemen (zie persbericht ZuivelNL 
en SGD). 
 
Wat moet ik doen als een veehouder gebruik maakt van een ander kwaliteitssysteem waar 
bijvoorbeeld nog PBB (Periodiek Bedrijfsbezoek) wordt gevraagd?  
Er zijn melkveebedrijven die gebruik maken van een ander kwaliteitssysteem waar het Periodiek 
Bedrijfsbezoek (PBB) een onderdeel van kan zijn. Het PBB zal, zoals voorheen, worden aangestuurd 
door Qlip en uitgevoerd worden door een geborgde dierenarts. Het PBB dient vier keer per jaar 
uitgevoerd te worden.  

https://cdn.i-pulse.nl/geborgdedierenarts/Userfiles/persbericht-zuivelnl-sgd-22-februari-2021-final.pdf
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Naast het uitvoeren van het PBB zult u op deze bedrijven ook aan de wettelijke verplichtingen moeten 
voldoen. Deze wettelijke verplichtingen houden in: het uitvoeren van een BGP en het uitvoeren van de 
Officiële Controle middels de BGP-tool.    
   
Wat houdt de overgangsregeling precies in? En hoe maak ik daar gebruik van? 
Per april 2021 is er vanuit de SGD een overgangsregeling bekend gemaakt. Deze overgangsregeling 
houdt in dat er door de certificerende instelling (Kiwa VERIN) gedurende deze overgangsregeling niet 
sanctionerend zal worden opgetreden indien u een ander format dan de BGP-tool gebruikt om te 
voldoen aan de BGP verplichting. Deze overgangsregeling geldt voor normvoorschrift GDVB.01.  
Gebruikt u een ander format (bijvoorbeeld KoeKompas of een eigen format), dan zal er door de 
certificerende instelling een aantekening gemaakt worden. Dit wordt tijdens de beoordeling omgezet 
in een waarschuwing en heeft geen gevolgen voor de beoordeling en auditfrequentie van de 
dierenarts. Daarnaast moet er wel (nog steeds) voldaan worden aan de normvoorschriften GDVB.01a 
t/m GDVB.02m. Deze overgangsregeling zal gelden tot het moment waarop de implementatie van de 
(IT-) oplossing gereed is en eindigt uiterlijk 31-12-21. 
 
 
 
 
 
 
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. Maakt u nog gebruik van een gescande/print versie van de overeenkomst dan kunt u de 
meest recente overeenkomst vinden op onze website.      
 
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 
en bijhouden.  
Het is belangrijk om ook de betreffende veehouder te informeren, omdat hij/zij de nieuwe 
overeenkomst digitaal moet ondertekenen in InfoRund. De veehouder heeft hiervoor een eigen inlog.   
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Aanwijzingsbesluit - Officiële Controle  
 
Waarom is er een vernieuwde aanwijzing? 
Op 12 november 2021 is een nieuw aanwijzingsbesluit gepubliceerd voor dierenartsen. Dit is een 
herziening van het besluit uit 2019. Reden voor deze herziening is meer duidelijkheid over de positie 
van de SGD en de taak van de dierenarts.  
Met het besluit uit 2019 werden alle SGD-dierenartsen aangewezen waarbij er discussie ontstond of 
met deze aanwijzing de SGD juridisch als zelfstandig bestuursorgaan kon worden gezien. Dit was niet 
wenselijk. In de vernieuwde aanwijzing is de praktiserende dierenarts aangewezen die aan de 
voorwaarden van de controleverordening nr. 2017/625 moet voldoen. Doordat een dierenarts is 
aangesloten bij een kwaliteitssysteem, zoals de SGD, en deelneemt aan de Regeling Geborgde 
Rundveedierenarts, kan hij/zij aan de voorwaarden voldoen.  
In het besluit van 2019 was de gedelegeerde taak omschreven als artikel 49 van de 
uitvoeringsverordening 2019/627. Hiermee zou de dierenarts ook controles moeten uitvoeren om na 
te gaan of de vastgelegde hygiënevoorschriften (bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, deel II) worden 
nageleefd. In de praktijk wordt dit in Nederland op andere wijze ingevuld en gaat de Officiële Controle 
over artikel 49, leden 1 en 3, van de uitvoeringsverordening 2019/627. Middels het vernieuwde besluit 
is dit nu ook aangepast.   
 
Wat verandert er voor mij in de praktijk door de vernieuwde aanwijzing?  
In uw dagelijkse praktijkvoering verandert er vrijwel niets. De SGD heeft eind 2020 alle benodigde 
aanpassingen doorgevoerd in het Reglement Geborgde Rundveedierenarts en de bijlages om 
dierenartsen te ondersteunen bij het uitvoeren van de Officiële Controle. De dierenarts moet kunnen 
aantonen dat hij/zij bij het uitvoeren van een Officiële Controle voldoet aan de voorwaarden van de 
Controleverordening nr. 2017/625 (onafhankelijkheid, bekwaamheid en consistentie). Zie de 
toelichting op de aanwijzing. De SGD faciliteert de bij haar aangesloten dierenartsen hierin met de 
standaard één-op-één overeenkomst, de BGP-tool en de werkinstructie binnen de Regeling Geborgde 
Rundveedierenarts.  
 
Waarom moet de Officiële Controle worden uitgevoerd bij melkleverende bedrijven?  
De overheid moet controles uitvoeren om te kunnen laten zien dat er wordt voldaan aan de 
wetgeving. In Nederland heeft de overheid de praktiserende dierenarts aangewezen om op een 
specifiek onderdeel de officiële controle uit te voeren. De praktiserende dierenarts die aan de 
voorwaarden voldoet, heeft een rol bij het toezicht op de gezondheidsvoorschriften voor de productie 
van rauwe melk en colostrum die melkveehouders afleveren en zuivelverwerkers aanvoeren en 
verwerken. Met het uitvoeren van de Officiële Controle geeft de dierenarts invulling aan deze officiële 
rol. De Officiële Controle is niet het enige toezicht, maar maakt onderdeel uit van het totaalpakket 
van toezicht op melkveebedrijven. Dit totaalpakket van toezicht/controles is uiteindelijk belangrijk om 
garanties af te geven voor de producten melk en colostrum.   
 
Voor welke taak ben ik als praktiserend dierenarts aangewezen? 
Als praktiserend dierenarts bent u aangewezen voor het houden van toezicht op de 
gezondheidsvoorschriften voor de productie van rauwe melk en colostrum (artikel 49 lid 1 en 3 van de 
uitvoeringsverordening 2019/627). U doet dit door de Officiële Controle uit te voeren middels het 
Officiële Controle formulier in de BGP-tool en u te houden aan de werkinstructie. In de toelichting van 
de aanwijzing staat omschreven wat de taak precies inhoudt. In de werkinstructie van de SGD vindt u 
meer informatie over de uitvoering van de Officiële Controle.   
 
 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-46139.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-46139.html
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Hieronder volgt de korte samenvatting van de aangewezen taak:   
De dierenarts houdt toezicht op de gezondheidsvoorschriften voor de productie van rauwe melk en 
colostrum (artikel 49 lid 1 en 3 van de uitvoeringsverordening 2019/627).  
De vastgestelde gezondheidsvoorschriften zijn (conform  bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, deel I 
hygiëneverordening 853/2004) dat rauwe melk afkomstig moet zijn van dieren:  
a) die geen symptomen vertonen van een besmettelijke ziekte die via melk op de mens kan worden 
overgebracht;  
b) die in een goede algemene gezondheidstoestand verkeren, geen ziekteverschijnselen vertonen die 
zouden kunnen resulteren in besmetting van de melk en, in het bijzonder, niet lijden aan 
aandoeningen aan de voortplantingsorganen waarbij afscheiding plaatsvindt, aan darmontsteking 
waarbij diarree en koorts optreden of aan een zichtbare uierontsteking;  
c) die geen uierlaesies vertonen waardoor de melk kan worden aangetast;  
d) waaraan geen verboden stoffen of producten zijn toegediend of die geen illegale behandeling in de 
zin van Richtlijn 96/23/EG hebben ondergaan; en  
e) waarvoor in het geval van toediening van toegestane stoffen of producten, de daarvoor 
voorgeschreven wachttijd in acht is genomen. 
 
Tijdens dit toezicht op naleving van de gezondheidsvoorschriften controleert de dierenarts 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. 37/20106,  
(EG) nr. 396/20052, of (EG) nr. 1881/20068vastgestelde grenswaarden niet zijn overschreden 
 
Indien er redenen zijn om aan te nemen dat er niet aan de gezondheidsvoorschriften is voldaan, dan 
dient de dierenarts de algemene gezondheidstoestand van de dieren te controleren.  
 
 
 
Uitvoering van de Officiële Controle  
 
Ben ik 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 is de Officiële Controle een onderdeel 
van de veterinaire dienstverlening die is opgenomen in de bilaterale overeenkomst. Het is mogelijk 
om de Officiële Controle uit te laten voeren door een vervangende dierenarts die op de bilaterale 
overeenkomst vermeld staat.   
 
Kan de Officiële Controle invulling geven aan jaarlijkse KoeAlert? 
De Officiële Controle is een officiële gedelegeerde taak. Deze taak is gedelegeerd aan de 
praktiserende dierenarts die dient te voldoen aan de voorwaarden (onafhankelijkheid, bekwaamheid 
en consistentie) van de Controleverordening nr. 2017/625. De dierenarts kan dit door zijn/haar 
deelname aan de Regeling Geborgde dierenarts aantonen. De officiële taak kan niet uitgevoerd 
worden binnen het systeem van een belanghebbende partij (zoals de zuivel).  
KoeAlert is een onderdeel van KoeMonitor, privaat kwaliteitssysteem van de sector, en kent  
inhoudelijke overlap met de Officiële Controle maar heeft een ander doel. Op dit moment is het 
binnen het kwaliteitssysteem van de sector niet mogelijk om met het resultaat van de Officiële 
Controle tevens invulling te geven aan de jaarlijkse KoeAlert.    
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Wanneer moet ik een directe melding maken bij het COKZ? 
Het meldprotocol, dat onderdeel is van de werkinstructie Officiële Controle, geeft aan wanneer u 
direct moet melden bij COKZ. De volgende zaken dient u direct te melden bij COKZ:  

- Er zijn aanwijzingen voor het niet toegestane gebruik van farmacologisch werkzame stoffen 
zoals genoemd in richtlijn 96/23 EG.  

- Het is niet mogelijk om de melk te separeren en op moment van de controle zijn er ook één of 
meer dieren aanwezig waarvan de melk niet geleverd mag worden.  

- Na klinisch onderzoek (BGP of aanvullend onderzoek van individuele dieren) blijkt dat er melk 
van meer dan één van deze dieren niet geleverd mag worden en de veehouder had de dieren 
nog niet als zodanig (op)gemerkt.  

- Er is geen (diergenees)middelenadministratie aanwezig.  
- Na herhaaldelijk verzoek van de dierenarts tot het meewerken aan de Officiële Controle het 

niet nakomen van deze verplichting.  
NB: meer uitleg over de bovenstaande punten kunt u teruglezen in de werkinstructie. 
  
Hoe werkt het direct melden aan het COKZ?  
Meldingen aan het COKZ worden niet automatisch door de BGP-tool gedaan, maar moeten 
individueel gemeld worden aan: melkmeldingen@cokz.nl. Op basis van de gedane melding bepaalt 
COKZ het vervolgtraject. De uitvoerende dierenarts is verantwoordelijk dat de melding wordt gedaan 
bij COKZ. Indien de uitvoerende dierenarts niet de bedrijfseigen dierenarts maar een van diens 
vervangers, informeert de uitvoerende dierenarts de bedrijfseigen dierenarts over de melding.  
 
De Officiële Controle bestaat uit twee onderdelen: (koppel) inspectie en individuele inspectie. 
wanneer moet ik de klinische inspectie van de individuele dieren uitvoeren? 
In de SGD werkinstructie van de Officiële Controle staat meer uitgebreid beschreven hoe de Officiële 
Controle uitgevoerd moet worden. In de volgende gevallen dient een dierenarts de klinische inspectie 
van individuele dieren uit te voeren:  

- Indien de Officiële Controle niet gecombineerd wordt met het Bedrijfsgezondheidsplan en 
wordt uitgevoerd door de vervangende dierenarts. 

- Indien er op basis van de (koppel) inspectie aanleiding is om individuele dieren nader te 
onderzoeken 

- Indien er op basis van de (koppel) inspectie categorie 3 tekortkomingen zijn geconstateerd.  
Dus indien u de Officiële Controle tijdens hetzelfde bedrijfsbezoek uitvoert als het BGP en er tijdens de 
inspectie geen aanleiding is om individuele dieren te onderzoeken hoeft u niet de klinische inspectie 
van individuele dieren uit te voeren. 
 
Nu de overgangsregeling (nog) geldt gebruik ik het KoeKompas als BGP. Moet ik dan de inspectie 
van individuele dieren uitvoeren? 
Zolang de overgangsregeling geldt is het onder voorwaarden toegestaan om een ander format te 
gebruiken, dan het model BGP-melkvee dat is opgenomen in de BGP-tool. Dierenartsen kunnen dus 
het KoeKompas format gebruiken. Indien u tijdens de overgangsregeling een ander format gebruikt 
als BGP en u voert tevens de Officiële Controle uit, dan is het niet direct noodzakelijk om de 
individuele dieren te inspecteren.       
 
  

mailto:melkmeldingen@cokz.nl
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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.  
Als u nog geen persoonlijke Z-login heeft dan kunt u deze aanvragen bij Z-login. Op dit moment is 
voor het inloggen in de BGP-tool EH2+ voldoende.   
 
In het homescherm zie ik niet alle UBN’s waarmee ik een bilaterale overeenkomst heb. Hoe kan 
dit?  
De BGP-tool toont de rundveebedrijven waar u op dit moment een bilaterale overeenkomst mee heeft 
en geregistreerd staat in InfoRund, U dient in ieder geval alle rundveebedrijven te zien waar u de 
bedrijfseigen dierenarts bent. Het kan zijn dat u niet alle bedrijven ziet waar u als vervanger 
geregistreerd staat. U kunt de volgende zaken dan (laten) controleren: 

- Staat bij de dierenarts waar u optreedt als vervanger alles correct geregistreerd in InfoRund 
bij machtigingen vervanging dierenarts? Dus bent u ook juist genoteerd als diens vervanger? 

- Is de bilaterale overeenkomst van het betreffende rundveebedrijf gescand of digitaal? Bij 
gescande overeenkomsten wordt de machtiging van de vervangende dierenarts uit InfoRund 
niet overgenomen en wordt het UBN alleen inzichtelijk voor de bedrijfseigen dierenarts.  

 
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 
mogelijkheid 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, mogelijk. Het zien van een UBN waar u uitsluitend spoedvisites aflegt, bijvoorbeeld 
in de gezamenlijk dienstverband met andere praktijken, is niet de bedoeling. 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 de categorie ‘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 zullen de MediRund gegevens 
worden ingeladen. Dit gebeurt dan op basis van de machtiging die u in MediRund al 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 of jongvee-opfokbedrijven in de 
BGP-tool maken?  
De BGP-tool is op dit moment bedoelt voor het invullen van het Model BGP melkvee (melkleverende 
bedrijven). Het is mogelijk om dit format te gebruiken voor vleesvee, jongvee-opfok of zoogkoeien 
bedrijven. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat een gedeelte van de vragen niet van toepassing 
is bij de betreffende diercategorieën. Het advies is om heel duidelijk bij de Doelstelling van het bedrijf 
(onderdeel Administratieve gegevens) aan te geven dat het hier om een vleesvee/jongvee-opfok of 
zoogkoeien bedrijf gaat.  
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Voor vleesvee-, zoogkoeien- en jongveeopfok bedrijven geldt voorlopig dat u de BGP-tool niet hoeft te 
gebruiken voor het opstellen van het BGP. U mag een ander of een eigen format gebruiken mits deze 
voldoet aan het SGD minimumbesluit.    
     
Is het ook mogelijk om een Bedrijfsbehandelplan (BBP) 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. 
Wel is het mogelijk om in de BGP-tool de koppeling te maken met het BBP. Dit is met name van 
belang bij bedrijven waar de inzet van tweede keus antibiotica (m.u.v. mastitis injectoren) in het BBP 
is opgenomen. Dan gelden er aanvullende eisen voor het BGP, namelijk de noodzaak voor het 
voorhanden hebben van deze middelen en maatregelen om de uitbraak/ziekte in de toekomst te 
voorkomen. In de BGP-tool wordt hier op twee plekken aandacht aan besteed, namelijk 
‘diergezondheid – onderbouwing 2de keus’ en ‘evaluatie – doelstellingen BBP gerelateerd’.     
 
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) om het veterinair handelen van geborgde rundveedierenartsen te beoordelen 
tijdens een audit en in individuele speciale gevallen door het COKZ/NWVA om toezicht te houden. 
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
https://www.geborgdedierenarts.nl/rundveedierenarts/minimumeisen-bgp--bbp

