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Geachte collega Franken, beste Peter
Mede namens Fieke van Genugten, CPD afgevaardigde in de Stuurgroep van het project IIDW graag het
volgende voor nader bilateraal overleg met het doel te komen tot een eenduidige aanpak voor de
doorontwikkeling van het IIDW.
Op 26 september 2018 heeft onder leiding van Rijnconsult overleg plaatsgevonden over leidende
principes voor practici voor de inrichting van het IIDW. De uitgangspunten zijn:

Met Rijnconsult is afgesproken deze leidende principes in te brengen in de Werkgroep IIDW.
DOORONTWIKKELING
De basis voor de doorontwikkeling voor het leveren van melk van gezonde koeien én diergezondheid
en welzijn op het (melk-)veehouderijbedrijf vormen de Europese en nationale kaders. Het CPD heeft op
29 augustus 2018 in een brief aan de stuurgroep haar visie voorgelegd. Gecombineerd met de notitie
die in de werkgroep doorontwikkeling circuleert waarin enkele interpretaties van de wetgeving worden
gehanteerd leidt dit tot het volgende afwegingskader:
EUROPEES KADER
Verordening EG nr. 852 / 2004 in zake levensmiddelenhygiëne ligt de verantwoordelijkheid bij de
exploitant van levensmiddelenbedrijven te beginnen bij de primaire productie:
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Verordening EG nr. 853/2004 waarin is vastgelegd de verantwoordelijkheid voor de veehouder en de
producten afkomstig van melkvee met betrekking tot bepalingen voor:
1. VoedselKetenInformatie (VKI): bijlage II Voorschriften betreffende verscheidene producten van
dierlijke oorsprong, Sectie III informatie over de voedselketen:

Lid 1 en 3h de dierenarts die normaliter de diensten verleent vormen het uitgangspunt voor de
regelingen van de Geborgde Rundveedierenarts en de private invulling van de één-op-één relatie
met de melkveehouder.
2. Rauwe melk: levering door de melkveehouder van “melk van gezonde koeien”: bijlage III specifieke
voorschriften, sectie IX rauwe melk, colostrum, zuivelproducten op basis van colostrum hoofdstuk I
gezondheidsvoorschriften voor productie van rauwe melk en colostrum.
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Verordening EG nr. 854/2004 waarin is vastgelegd de verantwoordelijkheid voor de
zuivelonderneming met betrekking tot rauwe melk:

De Geborgde Rundveedierenarts is door de belanghebbende sectorpartijen (zuivelondernemingen,
veehouders en dierenartsen) als erkende dierenarts aangewezen voor het verlenen van diensten in het
kader van VKI en het uitvoeren van taken voor de specifieke voorschriften voor rauwe melk in de vorm
van het Periodieke BedrijfsBezoek (PBB). De basisfrequentie voor uitvoeren van het PBB is viermaal per
jaar. Daarbij vormt Continue Diergezondheid Monitor (CDM) zonder verplicht bezoek, onder de
voorwaarden dat aan de bepalingen wordt voldaan, de uitzondering. In de huidige situatie vormt het
PBB als onderdeel van KoeKompas met een frequentie van tweemaal per jaar de uitzondering op de
basisfrequentie van het PBB.
VOOR DOORONTWIKKELING IS VERDER VAN BELANG:
Verordening (EU) 2016 / 429 (van toepassing 21 april 2021): overdraagbare dierziekten en tot
wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid artikel 11

Verordening (EU) 2017 / 625 officiële controles die op 14 december 2019 in werking treedt.
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Voor doorontwikkeling zijn van belang:
§ Art. 1 lid 2, d) diergezondheidsvoorschriften;
§ Art. 1 lid 2, f) dierenwelzijnsvoorschriften;
§ Art. 9 lid 1, d betrouwbaarheid resultaten eigen controles

§

Art. 20 lid 2 gedelegeerde handelingen:

NATIONAAL KADER DIERGEZONDHEID EN WELZIJN
Voor doorontwikkeling relevante artikelen:
Besluit houders van dieren artikel 1.28 verantwoordelijkheid houder opstellen BGP en BBP

Besluit Diergeneeskundigen artikel 5.9 opstellen BGP en BBP door dierenarts
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Regeling Diergeneeskundigen
§

artikel 5.13 opstellen BGP en BBP door dierenarts

§

artikel 5.14 registratie in het CIBG is voor de dierenarts het wettelijke uitgangspunt voor het BGP

§

artikel 5.17 registratie in het CIBG is voor de dierenarts het wettelijke uitgangspunt voor het BBP

artikel 5.14 en 5.17 verwijzen voor dierenarts naar CIBG register

§

artikel 5.22 frequentie: jaarlijkse evaluatie BGP en BBP

Regeling diergeneesmiddelen Bijlage 9 Voorwaarden voor het toepassen van antimicrobiële
diergeneesmiddelen door houders van dieren (UDD-regeling):
§

artikel 3 schriftelijke overeenkomst
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§

artikel 5 lid 4d bezoekfrequentie voor melkveerunderen eenmaal per drie maanden en lid 5
uitzondering bezoekfrequentie zes maanden mits in de tussenliggende periode een beoordeling en
evaluatie van de algehele gezondheidsstatus en evaluatie van het gebruik van antimicrobiële
middelen heeft plaatsgevonden.

§

artikel 9 vrijstelling bij structureel laag gebruik van antimicrobiële middelen enkele vrijstellingen.
Die vrijstellingen zijn voor melkveehouders vastgelegd in onderdeel 9 onder 1.1 en 1.2 en hebben
betrekking op de afhandeling van de evaluatie en niet op de bezoekfrequentie.

De omschrijving wat onder laagverbruik wordt verstaan is gebaseerd op Wet dieren artikel 8.44 en is te
vinden op de RVO website als Gids voor Goed Praktijk antibioticumgebruik voor Melkveehouders
(de omschrijving in die Gids is inmiddels achterhaald omdat de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa de
omschrijving streef-, signalerings- en actiegebied heeft aangepast.)
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