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Ter attentie van: ZuivelNL en Stichting Geborgde Dierenartsen 
 

Meppel, 16 februari 2021 
 
Betreft: Certificering melkveebedrijven 2021 
 
  
Geachte heer/mevrouw,   
  
Wij, Geborgde Rundveedierenartsen, hebben met groot ongenoegen kennisgenomen van de huidige 
situatie, zoals vermeld in de nieuwsbrieven van het SGD van 23 december 2020 en 26 januari 2021. 
Sinds 1 januari 2021 zijn we als Geborgde Rundveedierenarts verplicht een zeer uitgebreid 
Bedrijfsgezondheidsplan én een (nieuw ontworpen) Officiële Controle uit te voeren. Deze verplichting 
komt bovenop het uitvoeren van het eveneens zeer uitgebreide KoeKompas en de KoeAlert, welke zijn 
opgenomen in de leveringsvoorwaarden van de zuivelorganisaties waaraan onze melkveehouders 
leveren.   
 
Allereerst levert de obligatoire uitvoering van deze bijkomende taken een enorme administratieve 
belasting op, die ons belet met de inhoudelijke kant van ons beroep bezig te zijn. Daarnaast is de 
overlap tussen beide systemen – het wettelijke Bedrijfsgezondheidsplan en de Officiële 
Controle enerzijds, en het KoeKompas en de KoeAlert van ZuivelNL anderzijds – zo groot, dat het 
geleverde werk praktisch dubbel wordt uitgevoerd. Wij zien niet in wat de toegevoegde waarde is van 
het naast elkaar bestaan van twee vergelijkbare systemen. Er is een onwerkbare situatie ontstaan, die 
we niet meer kunnen, noch wíllen uitleggen aan onze veehouders.  
 
Met deze brief willen we zowel ZuivelNL als het SGD oproepen om nogmaals met elkaar in gesprek te 
gaan, zodat op zeer korte termijn een werkbare oplossing wordt gevonden. Daarnaast vragen wij om 
de handhaving op het huidige beleid uit te stellen zolang er geen structurele oplossing is voor 
dit probleem.  
 
We verwachten een oplossing waar we als beroepsgroep achter kunnen staan én die we kunnen 
uitleggen aan onze veehouders.  
 
 
Hoogachtend, 
 
De rundveedierenartsen van: 
 
Dierenartsenpraktijk Zuidwest-Drenthe 
A7 Noord Dierenartsen 
De Graafschap Dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Boxmeer 
Dierenartsenpraktijk De Lekstreek 
Dierenartsenpraktijk De Meijerij 
Dierenartsenpraktijk De Wolden 
Dierenartsenpraktijk Dokkum 
Dierenartsenpraktijk Fort 



Dierenartsenpraktijk Giekerk, Hardegarijp en Veenwouden 
Dierenartsenpraktijk Hoogeveen 
Dierenartsenpraktijk Kennemerland 
Dierenartsenpraktijk Kollum-Buitenpost 
Dierenartsenpraktijk Noordoostpolder-Land van Vollenhove 
Dierenartsenpraktijk Noord-West Friesland 
Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen 
Dierenartsenpraktijk Tusken Waed en Ie 
Dierenartsenpraktijk Vallei en Wetering 
Dierenartsenpraktijk Zuidhorn-Reitdiep 
Dierenartspraktijk Voor U 
Dierenkliniek De Woldberg 
Dierenkliniek Deventer 
Dierenkliniek Marum-Grootegast  
Dierenkliniek Meerkerk 
Diergeneeskundig Centrum De Nieuwe Hanze  
Diergezondheidscentrum Boven-Veluwe 
Glas Diergeneeskunde B.V. 
Veterinair Centrum Someren 
 
 

 


