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1 INLEIDING EN DEFINITIES 

De Stichting heeft tot doel in Nederland werkzame melkveehouders te stimuleren en te 

ondersteunen weidegang te hanteren en hanteert daarbij de Algemene Voorwaarden Weidegang en 

Weidezuivel. 

De Stichting heeft in aanvulling op de Algemene Voorwaarden criteria vastgesteld voor de flexibele 

toepassing van weidegang. 

 

Voor zover daarvan hieronder niet uitdrukkelijk is afgeweken, hebben termen met een hoofdletter, 

de onderstaande betekenis: 

 

“Algemene Voorwaarden” De door de Stichting vastgestelde Algemene 

Voorwaarden Weidegang en Weidezuivel. 

“Beoordelende Partij”  Een door het bestuur van de Stichting aangewezen partij 

die de erkenningsaudit en periodieke audits uitvoert en 

waarvan de gegevens zijn opgenomen op de website van 

de stichting www.weidemelk.nl.   

“Eisen” De eisen die aan het Meetsysteem en aan de 

Ontwikkelaar worden gesteld en die zijn vastgelegd in 

Bijlage 1 en elke wijziging daarvan mits deze met 

inachtneming van deze voorwaarden tot stand is 

gekomen. 

“Meetsysteem” Een bij melkveehouderijen te installeren meetsysteem 

waarmee door middel van digitale registratie in ieder 

geval (i) de weidegangduur per dag per koe en (ii) de 

totale gegevens van weidegang van alle melkgevende 

koeien per dag van een melkveehouder kunnen worden 

vastgesteld. 

“Ontwikkelaar” De eigenaar (rechtspersoon) van een Meetsysteem  

“Stichting” De Stichting Weidegang 

“Witte Lijst” De lijst waarop de door het bestuur van de Stichting 

toegelaten Meetsystemen worden vermeld of daarvan 

worden afgevoerd wanneer het betreffende 

Meetsysteem niet langer aan de Eisen beantwoordt. 

2 STRUCTUUR 

1. Deze voorwaarden bevatten de toepasselijke regels (het juridische kader) voor toelating tot 

en vermelding van Ontwikkelaars wiens Meetsysteem is toegelaten tot de Witte Lijst. Deze 

voorwaarden dienen mede geïnterpreteerd te worden in het licht van het doel van de 

Stichting en, voor zover mogelijk, van de Algemene Voorwaarden. 

2. De Stichting stelt de Eisen waaraan een Meetsysteem dient te voldoen vast, alsmede de 

procedures voor toelating en vermelding op de Witte Lijst.  

3. De Stichting is met inachtneming van het in artikel 5 lid 2 bepaalde, bevoegd om de Eisen te 

wijzigen en op basis daarvan het Meetsysteem aan een herbeoordeling te (laten) 

onderwerpen. 
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4. De Ontwikkelaar verbindt zich jegens de Stichting tot nakoming van deze voorwaarden en in 

het bijzonder tot medewerking aan de voorschriften en procedures die in deze voorwaarden 

zijn verwoord en tot aanvaarding van de (rechts)gevolgen van deze medewerking (onder 

meer zeggenschap, kosten, informatiebeheer en aansprakelijkheid). 

5. Het bestuur van de Stichting kan een of meer derde partijen aanwijzen als Beoordelende 

Partij om een verzoek tot toelating van een Meetsysteem tot de Witte Lijst te beoordelen en 

om periodieke audits en controles en herbeoordelingen uit te voeren. De Stichting vermeldt 

aldus aangewezen Beoordelende Partijen op haar website www.weidemelk.nl. 

 

3 TOELATING MEETSYSTEEM 

1. Een bedrijf dat in aanmerking wenst te komen voor toelating van diens Meetsysteem op de 

Witte Lijst dient een daartoe strekkend schriftelijk verzoek te doen aan een Beoordelende 

Partij, met kopie aan de Stichting.  

2. De Stichting zendt de aanvrager onverwijld na ontvangst van de kopie van het verzoek van de 

aanvrager aan de Beoordelende Partij, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, een exemplaar van 

deze voorwaarden en een exemplaar van de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn 

van toepassing op het verzoek en de aanvrager verbindt zich door zijn verzoek tot 

medewerking aan de toepasselijke bepalingen en procedure voor zover die zien op de 

toelating van het Meetsysteem tot de Witte Lijst. 

3. Na ontvangst van het verzoek van de aanvrager informeert de Beoordelende Partij de 

aanvrager nader over de door de Stichting vastgestelde inhoudelijke en procedurele 

vereisten voor toelating, daaronder begrepen de voorschriften waaraan de rapportage dient 

te voldoen en de termijn waarbinnen deze beschikbaar gesteld moet zijn.  

4. De Beoordelende Partij beoordeelt een Meetsysteem op functionaliteit voor het gestelde 

doel, te weten het meten en vastleggen van (i) de weidegangduur per dag per koe en (ii) de 

totale gegevens van weidegang van alle melkgevende koeien per dag, zodanig dat de 

melkveehouder aan de zuivelonderneming kan aantonen of hij voldoet aan de voorwaarden 

voor weidegang. Een Meetsysteem wordt niet in relatie tot andere Meetsystemen 

beoordeeld en er vindt geen beoordeling van de commerciële of competitieve potentie van 

een Meetsysteem plaats.  

5. De Beoordelende Partij brengt advies uit aan het bestuur van de Stichting ten aanzien van 

het toelaten van een Meetsysteem tot de Witte Lijst.  

6. Zodra en zolang het Meetsysteem naar het oordeel van het bestuur van de Stichting voldoet 

aan de Eisen wordt het Meetsysteem door de Stichting op de op haar website gepubliceerde 

Witte Lijst vermeld.  

 

4 PERIODIEKE AUDIT EN CONTROLE 

1. De Ontwikkelaar verleent medewerking aan door de Beoordelende Partij te verrichten 

periodieke audits en controles op het Meetsysteem en verstrekt op eerste verzoek aan de 

Beoordelende Partij en de Stichting alle informatie over het Meetsysteem en over de wijze 

waarop dit functioneert.  

2. Indien de Stichting door een Beoordelende Partij schriftelijk geïnformeerd en geadviseerd is 

dat een Meetsysteem na een verrichte audit en controle naar zijn oordeel structureel niet 

conform de Eisen functioneert, besluit de Stichting om het advies van de Beoordelende Partij 
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over te nemen of te verwerpen. De Stichting informeert de desbetreffende Ontwikkelaar 

schriftelijk van zijn besluit met kopie aan de Beoordelende Partij. Indien de Stichting het 

advies van de Beoordelende Partij overneemt, vermeldt de Stichting daarbij tevens de 

periode waarbinnen de Ontwikkelaar de gelegenheid krijgt om naar genoegen van de 

Stichting de aangetoonde structurele gebreken te verhelpen. De Stichting kan een 

herbeoordeling gelasten, uit te voeren door de Beoordelende Partij of een door de Stichting 

aan te wijzen andere Beoordelende Partij. 

3. Indien uit door uitgevoerde audits en controles (eventueel na een herbeoordeling als 

bedoeld in lid 2) blijkt dat het Meetsysteem niet conform de Eisen functioneert en de 

Ontwikkelaar, na daartoe schriftelijk door de Stichting in kennis te zijn gesteld, 

geconstateerde tekortkomingen niet tijdig structureel heeft verholpen, is de Stichting 

bevoegd de plaatsing van het Meetsysteem op de Witte Lijst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen. 

 

5 WIJZIGING EISEN, CONSULTATIE, ONDERHOUD EN AANPASSINGEN 

1. De Ontwikkelaar zal na schriftelijke kennisgeving door de Stichting van een wijziging van de 

Eisen, het Meetsysteem binnen een door de Stichting aangegeven periode aan de gewijzigde 

Eisen aanpassen. Indien na een in opdracht van de Stichting door een Beoordelende Partij 

uitgevoerde herbeoordeling, is gebleken dat het Meetsysteem niet (meer) aan de Eisen 

voldoet, staat het de Stichting vrij om het Meetsysteem onmiddellijk als toegelaten 

meetsysteem van de Witte Lijst te verwijderen, met inachtneming van hetgeen bepaald in 

artikel 9 lid 6. 

2. De Stichting zal de Ontwikkelaar tijdig consulteren bij een voorgenomen wijziging van de 

Eisen indien en voor zover die wijziging betrekking heeft op de rechten en verplichtingen van 

de Ontwikkelaar.  

3. De Ontwikkelaar zal het Meetsysteem zodanig periodiek en tijdig (doen) controleren en 

onderhouden dat de digitale registratie storingsvrij en conform de Eisen kan plaats vinden. 

De Ontwikkelaar staat er tegenover de Stichting voor in dat storingen binnen een termijn van 

24 uur na het optreden worden opgemerkt en geregistreerd en op zo kort mogelijke termijn 

worden verholpen.   

4. De Ontwikkelaar mag aanpassingen en verbeteringen van het Meetsysteem doorvoeren en 

houdt daarvan een logboek bij waarin per wijziging en aanpassing wordt vermeld welke 

invloed deze op het functioneren van het Meetsysteem heeft.  

5. De Ontwikkelaar informeert de Beoordelende Partij binnen een redelijke termijn schriftelijk 

van de aangebrachte wijzigingen en aanpassingen. De Beoordelende Partij is steeds bevoegd 

om naar aanleiding van een aanpassing of wijziging een audit of controle op het 

Meetsysteem te verrichten en het bepaalde in artikel 4 is daarbij onverkort van kracht. 

 

6 REGISTRATIE EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS 

1. De Ontwikkelaar zal de met het Meetsysteem verkregen gegevens en de daarop gebaseerde 

analyses en rapportages opslaan in een database en gedurende ten minste 2 jaar bewaren. 

Het voorgaande vindt ook toepassing indien het Meetsysteem van de Witte lijst is afgevoerd 

en/of een melkveehouder niet langer gebruik maakt van het Meetsysteem. De Ontwikkelaar 
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zal na afloop van de bedoelde termijn van 2 jaar, de opgeslagen gegevens van een 

melkveehouder op diens verzoek vernietigen. 

2. De Ontwikkelaar faciliteert, conform de instructies van de Stichting, het aanleveren van de 

ingevolge de Eisen vereiste geaggregeerde informatie op dag-basis aan de 

zuivelonderneming waaraan de melkveehouder die een Meetsysteem gebruikt levert, indien 

van toepassing met inachtneming van de door de zuivelonderneming aangeboden of 

vastgestelde procedure.  

3. De Ontwikkelaar zal zowel de Stichting, de desbetreffende Beoordelende Partij, de 

zuivelonderneming als de door de zuivelonderneming aangewezen certificerende instellingen 

en, indien van toepassing, andere validerende instellingen en andere door de Stichting van 

tijd tot tijd aangewezen instellingen inzage verschaffen in de in lid 1 van dit artikel bedoelde 

database, mits de desbetreffende melkveehouder daar uitdrukkelijk schriftelijk (of digitaal) 

toestemming voor heeft gegeven aan zijn zuivelonderneming.  

4. De Ontwikkelaar zal steeds in overeenstemming handelen met de in Nederland vigerende 

privacywetgeving bij het verzamelen en verwerken van gegevens die zijn verkregen met het 

Meetsysteem en de Ontwikkelaar vrijwaart de Stichting en de andere in het voorgaande lid 3 

genoemde partijen tegen aanspraken van derden ter zake.  

 

7 KOSTEN EN AANSPRAKELIJKHEID 

1. De Ontwikkelaar draagt de door de Beoordelende Partij in rekening gebrachte kosten van de 

beoordeling van toelating (met ingang van 2018) en van de periodieke audit en 

controlewerkzaamheden en eventuele herbeoordelingen (met ingang van 2020).  

2. Partijen als bedoeld in artikel 2 zijn over en weer niet aansprakelijk voor door hen geleden 

schade voortvloeiend uit of in verband met een plaatsing van een Meetsysteem op de Witte 

Lijst, behoudens voor zover deze schade is veroorzaakt ten gevolge van opzet of grove schuld 

van de schadeveroorzakende partij. 

3. De Ontwikkelaar vrijwaart de Stichting voor elke vorm van schade geleden door 

Beoordelende Partijen, certificerende instellingen, eventuele andere validerende 

instellingen, zuivelondernemingen of melkveehouders voortvloeiend uit het gebruik van of in 

verband met het Meetsysteem, waarvoor de Stichting aansprakelijk wordt gesteld. 

4. De Ontwikkelaar staat er voor in dat hij beschikt over een marktconforme 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en zal op eerste verzoek van de Stichting een kopie van 

de polis overleggen of een verklaring van haar assuradeur die bevestigt dat de Ontwikkelaar 

over de vereiste verzekering beschikt. 

 

8 GEHEIMHOUDING 

1. De Stichting is gehouden tot geheimhouding (i) van alle bedrijfsgegevens die door de 

Ontwikkelaar ten behoeve van de erkenning, audit en/of controle worden aangeleverd en 

afkomstig zijn van melkveehouders en van de zuivelonderneming waarbij hij is aangesloten 

en (ii) van alle bedrijfsgegevens van de Ontwikkelaar zelf die door hem worden aangeleverd.  

2. De Stichting staat er tegen de Ontwikkelaar voor in dat derden, daaronder begrepen de 

Beoordelende Partijen, die in opdracht van de Stichting erkenningswerkzaamheden, audits 

en controlewerkzaamheden uitvoeren eveneens tot geheimhouding verplicht zijn. 
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9 DUUR 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, lid 3, staat het de Ontwikkelaar en de Stichting vrij 

om de plaatsing van een Meetsysteem op de Witte Lijst met ingang van het eerstvolgende 

jaar te beëindigen door schriftelijke opzegging door één van beide Partijen, uiterlijk drie 

maanden voorafgaand aan het eerstvolgende kalenderjaar.  

2. Na een wijziging van de Eisen kan de Ontwikkelaar de plaatsing van diens Meetsysteem op 

de Witte Lijst met onmiddellijke ingang beëindigen. 

3. De Stichting is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De Stichting zal de Ontwikkelaar 

hiervan tijdig schriftelijk informeren.  

4. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een 

afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien de Ontwikkelaar 

een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de plaatsing van zijn 

Meetsysteem op de Witte Lijst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan 

de Stichting met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht 

worden. De schriftelijke mededeling dient voor de ingangsdatum van de wijziging door de 

Stichting te zijn ontvangen. 

5. De in dit artikel bepaalde beëindigingsmogelijkheid van plaatsing van zijn Meetsysteem op de 

Witte Lijst laat onverlet het recht de plaatsing op basis van de regels van het algemene recht 

te staken. 

6. Wanneer een Meetsysteem met inachtneming van deze voorwaarden van de Witte lijst is 

verwijderd, zal de Stichting vaststellen en de Ontwikkelaar onverwijld schriftelijk informeren 

op welke wijze en op welke termijn het gebruik van het Meetsysteem door melkveehouders 

beëindigd dient te worden. Artikel 6 lid 1 blijft gedurende 2 jaar na verwijdering van het 

meetsysteem van de Witte Lijst echter onverkort van kracht. 

 

10 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN, VOERTAAL 

1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht toepasselijk. Geschillen zullen uitsluitend worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  

2. De voertaal tussen Partijen die een beroep doen op deze voorwaarden, of hieraan uitvoering 

geven, de beslechting van geschillen als bedoeld in artikel 10 lid 2 daaronder begrepen, is het 

Nederlands, tenzij Partijen in onderling overleg een andere voertaal overeenkomen.  
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BIJLAGE 1: EISEN AAN HET MEETSYSTEEM EN DE ONTWIKKELAAR 

 

1. Het Meetsysteem biedt een totaaloplossing voor digitale registratie van weidetijd waarbij in 

ieder geval (i) de weidegangduur per dag per koe en (ii) de totale gegevens van weidegang 

van alle melkgevende koeien per dag van een melkveehouder op betrouwbare en navolgbare 

wijze kunnen worden vastgesteld.  

2. Aan alle melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang1 worden metingen 

uitgevoerd.  

3. Het meten vindt tijdens de periode dat de melkgevende koeien geweid worden continu 

plaats.  

4. Het Meetsysteem stelt vast of een individuele koe op een bepaald moment wel of niet in de 

wei is. Een koe wordt geacht in de wei te zijn als zij zich niet in de stal, melkstal/melkrobot of 

andere ruimten die niet tot de wei kunnen worden gerekend (denk aan een buitenplaats 

waar voeder verstrekt wordt) bevindt. Kavelpaden worden toegerekend aan de wei. Een 

overzicht van deze gegevens kan op ieder moment door het systeem gegenereerd worden. 

5. Het Meetsysteem bepaalt de weidegangduur per melkgevende koe per dag. In het 

Meetsysteem moet de melkveehouder de weidepermissie (of de datum van afkalven of start 

van lactatie) daartoe op dag niveau kunnen vastleggen, waarbij hij dit tot maximaal 3 dagen 

in het verleden moet kunnen invoeren of wijzigen. 

6. De weidegangduur per melkgevende koe per dag is het aantal hele minuten per 24 uur dat 

een melkgevende koe in de wei is geweest. Voor systemen die gebruik maken van discrete 

tijdsintervallen wordt de weidegangduur per koe per dag als volgt vastgesteld: het aantal 

tijdsintervallen over een periode van 24 uur waarbij zowel de start van dat interval als het 

eind van dat interval aangeeft dat een dier in de wei is, vermenigvuldigd met de tijdsduur van 

deze tijdsintervallen. De tijdsintervallen zijn maximaal 10 minuten lang en niet variabel.  

7. Het Meetsysteem stelt de passages naar buiten of naar binnen vast met een foutmarge van 

maximaal 5%.  

8. Alle metingen worden opgeslagen in een database in het beheer van de melkveehouder zelf 

of de ontwikkelaar van het Meetsysteem. 

9. Het Meetsysteem legt in ieder geval de volgende data per dag vast in de database: 

(a) Een stallijst van alle melkgevende koeien herleidbaar naar levensnummer met daarbij de 

status van de weidepermissie;  

(b) Alle passages naar buiten en naar binnen, herleidbaar tot het levensnummer van de 

individuele koeien, tijdstip (jaar, maand, dag, uur en minuut) en kenmerk (bv naar 

binnen, naar buiten) van de meting;  

(c) De weidegangduur per melkgevende koe per dag, herleidbaar tot het levensnummer.  

10. De gegevens onder 9 worden door ontwikkelaar gedurende minstens 2 jaar bewaard in een 

database.  

11. De database is beschermd tegen toevoegen, wijzigen of verwijderen van gegevens, m.u.v. 

van hetgeen bij 5 is vermeld.  

12. De database is enkel toegankelijk voor personen die daartoe toestemming hebben gekregen 

van de melkveehouder op wiens bedrijf de metingen betrekking hebben. 

                                                           
1 Onder “weidegang” wordt hierin verstaan het geen daaronder in de Algemene Voorwaarden wordt verstaan.  
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13. Het Meetsysteem berekent het aantal dagen en uren weidegang voor het bedrijf met 

inachtneming van de rekenregels (“Calculation rules for computing farm grazing time and 

grazing days based on individual cow grazing time”) zoals opgenomen in de Algemene 

Voorwaarden. 

14. Het Meetsysteem maakt het mogelijk om de geaggregeerde informatie op dag basis aan te 

leveren aan het Weidegang Register. Deze geaggregeerde informatie betreft in ieder geval:  

1. UBN nummer 

2. Tanknummer  

3. Datum waarop de rapportage betrekking heeft 

4. Totaal aantal melkgevende koeien op het bedrijf (UBN) 

5. Totaal aantal melkgevende koeien dat in aanmerking komt voor weidegang op het 

bedrijf (UBN) 

6. Percentage van de melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang en 

die op de datum waarover gerapporteerd wordt ten minste 60 minuten geweid 

hebben 

7. Oordeel of de datum waarover gerapporteerd wordt geldt als een weide-dag  

8. De bedrijfs-weidetijd in hele minuten voor de datum waarover gerapporteerd wordt  

9. De standaardafwijking van de individuele weidetijden van de melkgevende koeien 

die in aanmerking komen voor weidegang voor de datum waarover gerapporteerd 

wordt 

10. De totale bedrijfs-weidetijd voor het bedrijf in hele minuten vanaf de start van het 

kalenderjaar tot en met de datum waarover gerapporteerd wordt 

11. Het totale aantal weidedagen voor het bedrijf vanaf de start van het kalenderjaar tot 

en met de datum waarover gerapporteerd wordt 

15. De Ontwikkelaar dient over een door, of in opdracht van, de Stichting goedgekeurde 

installatietoets te beschikken, waarmee de Ontwikkelaar naar genoegen van de Stichting 

aantoont dat de installatie van het Meetsysteem bij de melkveehouder conform de geldende 

Eisen heeft plaats gevonden en dat het Meetsysteem bedrijfsklaar en storingvrij kan worden 

gebruikt.  

16. De resultaten van een uitgevoerde installatietoets worden door de Ontwikkelaar 

geregistreerd, alsmede overgelegd aan de melkveehouder. De Ontwikkelaar staat er voor in 

dat de resultaten van een uitgevoerde installatietoets op aanvraag geraadpleegd kunnen 

worden door of in 


