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1 Werkinstructie webapplicatie BZV – openbaar gedeelte - versie 3.0 - 6 december 2021  



BZV WEBAPPLICATIE 

Zorgvuldige Veehouderij staat voor een sector die op een gezonde manier verbonden is met de 

sociale en fysieke leefomgeving. De BZV is een belangrijk instrument om die ambitie te realiseren. De 

BZV maakt het handelen van de veehouder op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en 

fysieke leefomgeving inzichtelijk. Wanneer de veehouder relevante aspecten beter regelt dan de 

wet voorschrijft haalt hij een hoge BZV-score en kan daarmee ontwikkelruimte verdienen. Om de 

BZV-score te kunnen bepalen voor een veehouderij wordt in de BZV-webapplicatie een BZV-

scenario opgesteld. De webapplicatie is toegankelijk via bzv.brabant.nl. Voor meer informatie over 

de BZV zie: www.brabant.nl/bzv.  

 

 OPENBARE GEDEELTE 

Het openbare gedeelte is voor iedereen toegankelijk. In het openbare gedeelte kunnen 

proefberekeningen gemaakt worden en worden goedgekeurde BZV-scenario’s gepubliceerd. BZV-

scenario’s worden door het bevoegd gezag beoordeeld na goedkeuring worden ze gepubliceerd.  

Op het openbare gedeelte zijn de bedrijfsnaam, adresgegevens en de totaalscores op de 

onderdelen ‘Inrichting en Omgeving’, ‘Certificaten’ en ‘Innovatie’ zichtbaar. Iedereen kan 

daarmee zien welke bedrijven een aanvraag hebben gedaan en voldoen aan de eisen van de 

BZV. Meer informatie over het bekijken van goedgekeurde BZV--scenario’s in de BZV-applicatie vind 

je onder: “Zoek Veehouderij”.  

Er is in het openbare gedeelte van de BZV-webapplicatie de mogelijk om een proefscenario te 

maken. Deze functionaliteit is bedoeld voor belangstellenden die willen weten hoe de BZV werkt en 

welke maatregelen je moet nemen om aan de BZV te voldoen. Proefscenario’s zijn vrij in te voeren 

maar kunnen niet worden ingediend. Het scenario wordt automatisch verwijderd na het afsluiten 

van de browser. Meer informatie over het maken van een proefberekening in de BZV webapplicatie 

kun je vinden onder: “Proefberekening”. 

Daarnaast is het mogelijk om op het openbare gedeelte een gedeeld scenario in te zien. Deze 

functionaliteit is bedoeld om, buiten het besloten gedeelte om, inzicht te geven in een scenario. 

Meer informatie over het delen van een scenario in de BZV-applicatie kun je vinden onder: 

“Gedeeld scenario”. 

 

BESLOTEN GEDEELTE 

In het besloten gedeelte van de webapplicatie vindt de voorbereiding en beoordeling van BZV-

scenario’s plaats. Het besloten gedeelte is bedoeld voor de veehouder of zijn adviseur voor het 

voorbereiden van de BZV-aanvraag, en de gemeente of omgevingsdienst zodat zij de BZV-

aanvraag kan beoordelen. Het besloten gedeelte van de BZV-applicatie is alleen toegankelijk via 

eHerkenning. Meer informatie over aanmelden voor de BZV-applicatie kun je vinden onder: 

“Toegang webapplicatie aanvragen”. 

 Het besloten gedeelte wordt alleen ondersteund op beeldschermen groter dan 1152 pixels. 

  

https://bzv.brabant.nl/
http://www.brabant.nl/bzv


OPENBAAR GEDEELTE BZV WEBAPPLICATIE 

In dit deel worden de verschillende onderdelen van het openbare gedeelte van de BZV-

webapplicatie beschreven. 

 

HOME 

Deze pagina is te vinden onder de gelijknamige knop van de menubalk. 

Dit is de algemene startpagina van de BZV-webapplicatie. Op deze pagina vind je de uitleg over 

de meest belangrijke onderdelen van de BZV-webapplicatie en de directe link naar dit onderdeel. 

 

OVER BZV 

Deze pagina is te vinden onder de gelijknamige knop van de menubalk. 

Onder “Over BZV” wordt verdere uitleg gegeven over de BZV en zijn daarnaast ook links te vinden 

naar aanvullende informatie welke betrekking hebben op de BZV. 

 

PROEFBEREKENING 

Deze pagina is te vinden onder de gelijknamige knop van de menubalk. 

De werking van de proefberekening is exact gelijk aan de werking van een BZV-scenario van het 

besloten gedeelte. De enige uitzondering hierop is dat er geen bedrijfslocatie opgegeven kan 

worden aan een proefberekening en dat deze niet ter beoordeling kan worden ingediend bij de 

gemeente. Ook kunnen proefberekeningen niet worden opgeslagen of afgedrukt. 

Een proefberekening kan worden gestart via de knop “Start Proefberekening” onderaan de intro-

pagina van het menu-item Proefberekening. Deze knop start dan een leeg scenario, hier voer je de 

noodzakelijke stalgegevens in. Bij een tweede keer “Start Proefberekening” zal het huidige scenario 

komen te vervallen. Dit geld ook als je de browser tussentijds afsluit. 

Nadat je minimaal één stal hebt toegevoegd, worden de overige onderdelen van het menu 

Proefberekeningen actief. Je kunt kiezen met welke onderdelen je de minimale BZV-score wilt halen. 

De huidige BZV-regeling bepaald waar minimale scores behaald moeten worden is. Bij elk 

onderdeel staat extra uitleg over het betreffende onderdeel en de resultaatpagina geeft aan of het 

scenario voldoet aan wat minimaal vereist is. 

 De proefberekening wordt alleen ondersteund op beeldschermen groter dan 1152 pixels. 

 

  



ZOEK VEEHOUDERIJ 

Deze pagina is te vinden onder de gelijknamige knop van de menubalk. 

De module “Zoek Veehouderij” is opgebouwd uit twee onderdelen: “Overzicht veehouderijen die 

gebruik maken van de BZV-regeling” en “Gevonden veehouderijen in BZV-register”. In het 

“Overzicht” onderdeel wordt het resultaat van de onderstaande “Gevonden” tabel op de kaart 

weergegeven. Door met de muis over de locatie-icoon te gaan wordt het bijbehorende adres 

getoond. Door op hetzelfde icoon te klikken verschijnt er een pop-up, daar staat aanvullende 

informatie getoond van het betreffende bedrijf, met daarbij de behaalde BZV-score en de BZV-

versie waaronder de aanvraag is ingediend. Ook wordt er een link aangeboden om direct naar de 

bedrijfsscorepagina te gaan, voor het inzien van de detailinformatie van de betreffende BZV-

scenario. 

In de tabel onder “Gevonden veehouderijen” is het mogelijk om, via de filterbalk onder de 

kolomkoppen, direct te zoeken naar een bedrijf, er kan gezocht worden op plaats, postcode, adres, 

gemeente, (bzv)versie en or er innovatieplannen zijn. Deze filterbalk heeft ook direct invloed op het 

aantal getoonde veehouderijbedrijven op de bovenstaande kaart. Het trofee symbool aan het 

einde van iedere regel, opent de betreffende bedrijfsscorepagina van die regel. 

 

BEDRIJFSSCOREPAGINA 

Deze pagina is alleen te openen vanuit de “Zoek veehouderij” pagina. U kunt deze gegevens zien 

door op een icoon op de kaart te klikken of door in de tabel Het trofee symbool  te selecteren. 

De bedrijfsscorepagina toont de BZV-gegevens van een geselecteerde Veehouderij vanuit de Zoek 

veehouderij pagina. Deze BZV-gegevens zijn opgebouwd uit: 

• Algemene bedrijfs- en locatiegegevens; 

• Een situatie kaart van de locatie; 

• Eventueel een Website van de betreffende veehouderij voor aanvullende bedrijfsinformatie; 

• De BZV-versie waaraan de BZV-versie zijn getoetst; 

• De behaalde BZV-Score, met de score per BZV-onderdeel; 

• Een grafische weergave van de BZV-score; 

• De toegepaste certificaten en de daarbij behorende aantal punten2; 

• De per Inrichtingen en Omgeving onderdeel behaalde aantal punten2; 

• Opgave of er sprake is van een beoordeling op basis van Innovatie3. 

 
Disclaimer 

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie in de BZV-webapplicatie. 

BZV-scenario’s worden beoordeeld en goedgekeurd door het bevoegd gezag (dit is doorgaans de 

gemeente, bij sommige bedrijven de provincie). Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de 

beoordeling, goedkeuring en publicatie van het BZV-scenario op deze site. Voor het gebruik van de 

gegevens op individueel bedrijfsniveau is het gemeentelijke (of provinciale) dossier leidend in 

verband met actualiteit en juistheid van de gegevens. 

De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de rekenregels van de webapplicatie en de 

actualiteit daarvan. Is de informatie naar je idee niet correct of verouderd, mail dit dan naar 

bzv@brabant.nl. 

  

 
2 Per toegepast certificaat of beantwoorde vraag worden punten toegekend. Deze punten worden daarna omgerekend 

naar een BZV-score. Voor meer uitleg hierover kan je de BZV-regeling raadplegen. 
3 Beoordeling op Innovatie geeft de veehouderij de mogelijkheid om toch te voldoen aan de BZV-norm zonder daarvoor aan 

de minimale score (per onderdeel) te voldoen. Voor meer uitleg hierover kan je de BZV-regeling raadplegen. 

mailto:bzv@brabant.nl


CONTACT 

Deze pagina is te vinden onder de gelijknamige knop van de menubalk. 

Via de Contact pagina kun je vragen stellen aan het BZV-team, over de BZV-regeling of de BZV-

webapplicatie. Ook als je denkt dat er gegevens ontbreken of onjuist zijn horen we dit ook graag 

van je. 

 

GEDEELD SCENARIO 

Deze pagina is niet direct te vinden onder een gelijknamige knop van de menubalk. Maar kan 

alleen geopend worden vanuit het ‘delen’ emailbericht. 

Het delen van een scenario gaat via een ‘delen’ emailbericht met daarin een unieke code. Iedere 

veehouder/adviseur, die toegang heeft tot het besloten gedeelte, kan een ‘delen’ emailbericht 

genereren om een van zijn/haar BZV-scenario te delen. De ontvanger van het ‘delen’ emailbericht 

kan, via deze unieke code op het openbare gedeelte, het gedeelde scenario opvragen om deze in 

te zien. Het gedeelde scenario zal dan in de “Proefberekening” omgeving geopende worden. 

Verdere instructies zijn terug te vinden in het ‘delen’ emailbericht in de handleiding van de 

veehouderij of adviseur. 

 Een gedeeld scenario is gedurende een periode van maximaal twee maanden in te zien. Na 

deze periode komt de unieke code automatisch te vervallen. 

TOEGANG BZV-WEBAPPLICATIE AANVRAGEN 

Er zijn vier groepen gebruikers die toegang kunnen krijgen tot het besloten gedeelte van de 

webapplicatie: 

• Veehouders, deze krijgen toegang tot de eigen4 bedrijfslocatie(s). 

• Adviseurs, deze krijgen toegang voor bedrijven waarvoor zij een machtiging hebben.  

• Gemeentemedewerkers, deze krijgen toegang tot de bedrijven die binnen hun 

gemeentegrenzen vallen en waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. 

• Omgevingsdienst-/samenwerkingsverbandmedewerkers, deze krijgen toegang tot de 

bedrijven waarvoor zij gemandateerd zijn door het betreffende bevoegd gezag. 

Gebruikers kunnen alleen persoonlijk toegang krijgen door (met eHerkenning) in te loggen in de 

BZV-applicatie. 

Voor toegang tot de webapplicatie dien je de volgende stappen te doorlopen: 

1) eHerkenning account en dienst aanvragen; 

2) Inloggen op bzv.brabant.nl; 

3) Aanmeldformulier invullen (eenmalig). 

  

 
4 Eigen bedrijfslocatie(s) worden vastgesteld aan de hand van het opgegeven KvK-nummer (via eHerkenning). Indien er 

nevenlocaties beschikbaar moeten komen, dienen deze als zodanig kenbaar gemaakt worden bij het KvK. Toegang tot 

eigen bedrijfslocaties met een eigen KvK-nummer, kan door de veehouder via de contactpagina aangevraagd worden. 



STAP 1: EHERKENNING 

Het openbare gedeelte kan je bekijken zonder in te loggen. Voor het besloten gedeelte is 

eHerkenning nodig. 

Voor de BZV heb je een eHerkenningsmiddel nodig van niveau EH2+ of hoger. 

Dit vraag je aan bij een eHerkenning middelenmakelaar (voor meer info https://eherkenning.nl/). 

Geef daarbij aan dat je gebruik wilt maken van de dienst: “Brabantse Zorgvuldigheidsscore 

Veehouderij”.  Je eHerkenningsmiddel wordt dan direct geautoriseerd voor de BZV.  

Indien je een eHerkenningsmiddel hebt van niveau EH2 of lager, dan moet je je eHerkenningsmiddel 

laten aanpassen naar EH2+ of hoger. Heb je al een eHerkenningsmiddel van het juiste 

betrouwbaarheidsniveau, dan hoeft je alleen de dienst “Brabantse Zorgvuldigheidsscore 

Veehouderij” toe te laten voegen.  

Veehouders doen zelf de aanvraag voor een eHerkenningsmiddel en toegang tot de dienst 

Brabantse Zorgvuldigheidsscore. Gemeenten en adviesbureaus hebben veelal een 

middelenbeheerder die zorgt voor aanvraag van het eHerkenningsmiddel en aanmelding voor de 

dienst BZV. 

 

STAP 2: INLOGGEN  

Nadat de aanvraag van een eHerkenningsmiddel is afgehandeld, kun je inloggen op de BZV 

webapplicatie. Je gaat met de eHerkenning inloggegevens naar bzv.brabant.nl. Via ‘login’ 

rechtsboven aan de pagina, of de knop “Inloggen” op de start pagina, log  je in via eHerkenning. 

Op de “Kies hoe u wilt inloggen” pagina van eHerkenning selecteer je jouw eHerkenningmakelaar, 

daarna geeft je je gebruikersnaam en wachtwoord op. 

Bij de eerste keer inloggen op de BZV-applicatie herkend de applicatie je als nieuwe gebruiker. De 

applicatie leid je dan door naar ons aanmeldformulier voor het aanvragen van een 

gebruikersaccount voor de applicatie. Zie ook stap 3. Deze extra stap is nodig aangezien de 

applicatie meer informatie nodig heeft om te kunnen werken, dan dat eHerkenning op het moment 

van inloggen via eHerkenning aanleverd. 

Nadat je gebruikersaccount in de BZV-applicatie is aangemaakt, zal de applicatie je direct 

herkennen aan de hand van de eHerkenning steutel, waardoor je direct doorgaat naar het 

besloten gedeelte van de applicatie. 

  



 

STAP 3: AANVRAAG GEBRUIKERSACCOUNT 

Via eHerkenning wordt het Kamer van Koophandel-nummer van jouw organisatie meegegeven 

aan de BZV-applicatie. Zodra jouw organisatie in de applicatie bekend is, zal de applicatie je gelijk 

koppelen aan deze organisatie. Indien je organisatie niet bekend is, wordt verzocht om zelf de 

bedrijfsnaam in te voeren.  

De volgende informatie moet daarnaast worden aangegeven op het aanvraagformulier. 

Registreren 

Bedrijfsnaam Naam bedrijf (indien onbekend KvK-nummer) 

Adres  Adres bedrijf 

Postcode Postcode bedrijf 

Woonplaats Vestigingsplaats bedrijf 

Jouw naam Naam medewerker 

E-mailadres E-mailadres medewerker 

Telefoonnummer Telefoonnummer medewerker 

Vanuit de AVG dien je zelf aan te geven welke aanvullende informatie je van ons wenst te 

ontvangen. Hierin maken wij onderscheid tussen algemene informatie, weetjes of tips over de BZV-

regeling of de webapplicatie of informatie over wijzigingen in de BZV-regeling zelf. Als je zelf geen 

opgave doet, zal je geen informatie van ons ontvangen, buiten de standaard meldingen vanuit de 

applicatie. De gemaakte keuzes kunnen nog worden aangepast via je eigen persoonlijke 

gegevens. De side-panel waarmee je naar je persoonlijke gegevens kunt is te vinden op je eigen 

Homepagina van het besloten gedeelte. 

Nadat je de aanvraag hebt verzonden, krijg je een email om je opgegeven emailadres te 

bevestigen. Pas na bevestiging van het emailadres, wordt de aanvraag doorgezet naar een van de 

BZV-applicatiebeheerders. Deze controleert de ingediende gegevens op volledigheid. Doorgaans 

binnen 5 werkdagen. Na toestemming krijg je per mail een bevestiging, waarna je direct kunt 

inloggen. Bij onduidelijkheden neemt de applicatiebeheerder contact met je op. 

In het besloten gedeelte van de webapplicatie kun je bovenstaande gegevens en voorkeuren 

wijzigen via de ‘Persoonlijke gegevens’ sub pagina, die te vinden is op de homepagina van het 

besloten gedeelte. 


