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Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure IBR/BVD 

Inleiding 

Met ingang van 1 april 2018 is de landelijke aanpak van IBR en BVD in de (melk)veehouderij gestart. 

ZuivelNL is regelinghouder en beheert de verschillende protocollen die tot doel hebben genoemde 

ziekten definitief te bestrijden. (Melk)veehouders hebben zich via hun zuivelonderneming aan deze 

protocollen verbonden.  

Deze bezwaar- en beroepsprocedure is ingesteld om te voorzien in een transparante en uniforme 

werkwijze bij de afhandeling en beoordeling van beslissingen en opgelegde maatregelen door Royal 

GD (GD) in dit kader.  

 

Artikel 1 - Begrippen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

Veehouder: de (melk)veehouder als natuurlijk persoon of als onderneming waarop de protocollen 

van toepassing zijn.  

Protocollen: de protocollen die in het kader van bestrijding van IBR/BVD zijn opgesteld en 

gepubliceerd op www.zuivelnl.org en waarvan tenminste een van toepassing is op het door de 

veehouder ingestelde bezwaar of beroep. 

 

Inrichting van de procedure 

Artikel 2 - Indiening van het bezwaar en beroep 

1. Tegen een definitieve beslissing van de GD en/of een door de GD definitief opgelegde 

maatregel, genomen in het kader van de toepassing van de protocollen, kan door de 

veehouder bezwaar worden ingesteld. 

 

2. Tegen een (deels) ongegrond verklaard bezwaar kan door de veehouder beroep worden 

ingesteld. 

 

3. Het instellen van bezwaar en beroep kan alleen gedaan worden via het daarvoor bestemde 

formulier op www.ibrbvd.nl. Het bezwaar of beroep moet worden ingesteld binnen 6 weken 

na respectievelijk de ontvangst van de beslissing en/of opgelegde maatregel door de GD of 

(deels) ongegrond verklaard bezwaar door de bezwaarcommissie. Verzoeken buiten deze 

termijn worden niet in behandeling genomen.  

 

4. De veehouder ontvangt een bevestiging van de ontvangst van zijn bezwaar of beroep met de 

termijn waarbinnen hij een beslissing daarop zal ontvangen. Als de beslissingstermijn wordt 

overschreden, wordt hiervan mededeling gedaan aan de veehouder.    

 

5. Een bezwaar dat valt binnen de omschrijving van artikel 2.1. en niet door de 

bezwaarcommissie binnen 6 weken na indiening via genoemde website in behandeling is 

genomen, kan worden voorgelegd aan de beroepscommissie. De bijdrage, zoals vermeld in 

lid 7 van dit artikel is dan niet van toepassing.  

 

http://www.zuivelnl.org/
http://www.ibrbvd.nl/
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6. Een veehouder kan te allen tijde zijn bezwaar of beroep intrekken en bevestigt dit met  

een e-mail naar diergezondheid@zuivelnl.org.  

 

7. Voor de behandeling van het beroep door de beroepscommissie wordt bij de veehouder 

eenmalig een bijdrage in de kosten in rekening gebracht. Deze kosten staan vermeld op 

www.ibrbvd.nl. Deze bijdrage dient binnen een week na het ingestelde beroep te zijn 

voldaan. Indien deze betaling niet (tijdig) is ontvangen, wordt het beroep niet in behandeling 

genomen. Alleen als het bezwaar in beroep geheel gegrond wordt verklaard, ontvangt de 

veehouder de betaalde bijdrage terug.  

 

Artikel 3 - Bezwaarcommissie 

1. De bezwaarcommissie bestaat uit maximaal 3 leden die door de GD zijn aangewezen en 

maximaal 3 leden door ZuivelNL. Voor de GD betreffen dit het hoofd binnendienst, een 

dierenarts en een buitendienstmedewerker. De twee laatstgenoemden zijn niet eerder 

betrokken geweest bij het te behandelen onderwerp van bezwaar. Voor ZuivelNL betreffen 

dit in ieder geval een lid van het Programmateam IBR/BVD en een programmamanager 

Diergezondheid en Dierenwelzijn. Een van de leden van ZuivelNL fungeert als voorzitter. De 

bezwaarcommissie wordt bijgestaan door een secretaris, zijnde jurist. 

 

2. Bij afwezigheid van een van de leden wordt indien mogelijk een gelijkwaardige vervanger 

geregeld door GD of ZuivelNL.  

 

3. De bezwaarcommissie behandelt het bezwaar van de veehouder en baseert haar beslissing 

op het van toepassing zijnde protocol, de belangen die daarmee worden beoogd en de 

bedrijfsmatige omstandigheden van de veehouder. Een beslissing op een bezwaar kan 

gegrond of (deels) ongegrond worden verklaard en wordt met redenen omkleed.  

 

4. De besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Indien geen 

meerderheidsbesluit mogelijk is, is het oordeel van de voorzitter doorslaggevend.  

 

5. De bezwaarcommissie doet binnen 6 weken uitspraak en stelt de veehouder daarvan per e-

mail op de hoogte.  

 

Artikel 4 - Beroepscommissie 

1. De beroepscommissie bestaat uit drie of vier onafhankelijke leden en bestaat uit een 

voorzitter met een juridische achtergrond, een of twee (oud-) melkveehouders, een ter zake 

kundige dierenarts en wordt bijgestaan door een secretaris, zijnde jurist. De leden worden 

benoemd door het bestuur van ZuivelNL.   

 

2. De leden van de beroepscommissie worden benoemd voor een periode van 2 jaar en zijn 

daarna viermaal voor eenzelfde periode herbenoembaar.  
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3. De beroepscommissie behandelt het beroep van de veehouder en baseert haar beslissing op 

het van toepassing zijnde protocol, de belangen die daarmee worden beoogd en de 

bedrijfsmatige en (persoonlijke) omstandigheden van de veehouder. De beslissing op een 

beroep kan gegrond of (deels) ongegrond worden verklaard en wordt met redenen omkleed.  

 

4. De besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Indien geen 

meerderheidsbesluit mogelijk is, is het oordeel van de voorzitter doorslaggevend.  

 

5. Bij de behandeling van het beroep kan de veehouder op zijn verzoek of op verzoek van de 

beroepscommissie worden gehoord.  

 

6. De beroepscommissie kan externe expertise inroepen, indien zij dat wenst.  

 

7. De beroepscommissie doet binnen 6 weken na de zitting uitspraak en stelt de veehouder 

daarvan per e-mail op de hoogte.  

 

8. De beslissing van de beroepscommissie is de definitieve beslissing op het ingestelde bezwaar 

of beroep. 

 

Slotbepalingen 

1. Alle stukken, verklaringen en andere gegevens in het kader van genoemde procedures 

worden vertrouwelijk behandeld. De leden van de bezwaar- en beroepscommissie zijn 

verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in de uitoefening van hun functie in relatie tot 

de veehouder en zijn onderneming zullen ervaren of hen ter kennis zal komen, ook na het 

einde van hun benoemingsperiode. De privacyverklaring van ZuivelNL is tevens van 

toepassing.  

 

2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van ZuivelNL en kan worden gewijzigd. Het 

reglement treedt in werking op 25 mei 2022 en geldt voor bezwaar en beroep dat vanaf deze 

datum wordt ingesteld.   

 

 

 


