
Ondernemer 3 (jongveebedrijf)

Ondernemer 2 (tweede melkveebedrijf)

Ondernemer 1 (melkveelocatie)

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de Uitzonderingsregeling onderlinge dierverplaatsingen 
BVD. De kosten hiervoor bedragen per kwartaal 25 euro per UBN + 50 eurocent per rund (peildatum 
eerste dag van het kwartaal).

Door dit formulier te ondertekenen verklaren de deelnemers op de hoogte te zijn van de voorwaarden van de uitzonderingsregeling 
(zie ommezijde) en hiermee akkoord te gaan. De uitzonderingsregeling wordt pas van kracht na schriftelijke bevestiging van GD. 

Datum     

Handtekening ondernemer 1  Handtekening ondernemer 2 Handtekening ondernemer 3      
Aan deze uitzonderingsregeling kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de diergezondheidstatussen binnen andere GD-diergezondheidprogramma’s.

Aanvraag Uitzonderingsregeling  
onderlinge dierverplaatsingen BVD

GEZONDE KOEIEN. MEER WEERSTAND.

UBN   : 

Naam    : 

Adres   : 

Postcode + woonplaats  :

E-mail   :

UBN   : 

Naam    : 

Adres   : 

Postcode + woonplaats  :

E-mail   :

UBN   : 

Naam    : 

Adres   : 

Postcode + woonplaats  :

E-mail   :



GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer, T. 0900-1770, F. 0570-63 41 04
www.gddiergezondheid.nl/bvd, info@gddiergezondheid.nl
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Criteria voor de uitzonderingsregeling onderlinge dierverplaatsingen tussen twee melkveebedrijven

1.  De uitzonderingsregeling is alleen van toepassing op BVD. De bevoegdheid om de uitzondering toe te staan ligt uitsluitend 
bij het Hoofd Infectieziekten GD. Hij zal op basis van de aangereikte documenten toetsen of de uitzondering mogelijk is.

2.  De aanvraag voor de uitzonderingsregeling wordt schriftelijk gedaan door de betrokken veehouders, waarbij zij verklaren aan 
de voorwaarden te zullen voldoen. De toekenning zal schriftelijk worden bevestigd. 

3.  Er geldt een maximum van drie bedrijven: twee melkveelocaties (UBN’s) + maximaal één jongveelocatie (UBN). Deze 
bedrijven hoeven niet van dezelfde eigenaar te zijn.

4.  Alleen de onderlinge verplaatsingen van runderen tussen de betreffende UBN’s worden vrijgesteld van aanvoeronderzoek 
voor BVD.

5.  Alle betrokken locaties kiezen voor het abonnement BVD-vrij (route intake virus, bewaking jongvee antistoffen).
 a.  Elk UBN betaalt voor het BVD-abonnement.
 b.   Elk UBN doet op dezelfde dag het koppelonderzoek van de intake; zo wordt voorkomen dat door dierverplaatsingen het 

onderzoek onvolledig is. Het intakeonderzoek vindt bij voorkeur plaats direct na aanmelden en vóór de eerste 
dierverplaatsingen. Elk UBN levert op de dag van het koppelonderzoek de melkverklaring aan waarop staat welke 
runderen via de tankmelk zijn onderzocht op BVD-virus.

 c.   Elk UBN rondt het intakeonderzoek volgens het reglement af; na het koppelonderzoek worden dus minimaal tien maanden 
oorbiopten onderzocht van alle geboren kalveren (inclusief stierkalveren en doodgeboren kalveren). 

6.  Er vinden minimaal elke twee maanden uitwisselingen van runderen plaats tussen de betreffende locaties.
7.  GD zal niet ingrijpen in haar systemen m.b.t. aanvoerberichten van de onderlinge verplaatsingen. Veehouders krijgen dus 

van elke onderlinge verplaatsing bericht.
8.  GD zal maandelijks handmatig controleren of in de voorliggende periode onderlinge verplaatsingen hebben plaatsgevonden 

tussen de UBN’s die gebruik maken van de uitzonderingsregeling en de gevraagde onderzoeken van deze onderlinge 
verplaatsingen annuleren.

9.  Aanvoer van runderen van derden is toegestaan, maar alleen van UBN’s met de BVD-vrijstatus. Wanneer uit controle blijkt 
dat een UBN hieraan niet voldoet, komt de uitzonderingsregeling te vervallen.

10.  Na het behalen van de status “vrij” voor BVD, vervalt de uitzonderingsregeling. Elk UBN kan vervolgens kiezen voor een 
passend bewakingsonderzoek van de status “vrij”.

11.  Voor de administratieve afhandeling van de uitzonderingsregeling zal GD elk UBN elk kwartaal een factuur sturen. Dit is een 
basisbedrag van 25 euro per UBN + 50 eurocent per aanwezige rund (peildatum eerste dag van het kwartaal).

GEZONDE KOEIEN. MEER WEERSTAND.


