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1.

VERENIGINGSZAKEN

1.1. OPRICHTING
De vereniging Collectief Praktiserende Dierenartsen is op 17 januari 2014 statutair opgericht met

vestigingsplaats Amsterdam en is op 20 januari 2014 ingeschreven in het handelsregister onder nummer
59759526. Het besluit tot oprichting is genomen tijdens de oprichtingsvergadering op 19 december 2013 op
de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Aan de oprichtingsvergadering is een raadpleging onder

praktiserende dierenartsen voorafgegaan. Daarnaast heeft overleg over het initiatief plaatsgevonden met
delegaties van het KNMvD bestuur d.d. 7 november 2013 en het SGD bestuur d.d. 9 december 2013.

Tevens heeft telefonische afstemming plaatsgevonden met prof. dr. Anton Pijpers decaan van de Faculteit
Diergeneeskunde. Een nadere kennismaking met het initiatief vond op 27 februari 2014 plaats.
1.2. POSITIE EN AANPAK
Het CPD is dé vereniging ván en vóór praktiserende dierenartsen. Het hoogste orgaan is de
ledenvergadering waarin alleen practici stemrecht hebben. Het CPD plaatst de deskundigheid van de

dierenarts en de behandeling van het dier centraal. Dieren gezond houden en beter maken vormt immers
de kern van het vak. Het CPD lobbyt voor de belangen van practici die actief zijn in uiteenlopende
diergeneeskundige werkvelden. Zij waakt over en komt op voor de onafhankelijke en professionele positie
van de practicus. Uitgangspunt en afwegingskader vormt de “European Veterinary Code of Conduct”

opgesteld door de Federation of Veterinarians of Europe. Dit internationale handvest beschrijft de relatie

practicus en het dier, de dierhouder, het veterinaire team, de maatschappij en haar bevoegd gezag. De
code geeft richting aan het diergeneeskundige handelen vanuit de eigen verantwoordelijkheid,
onafhankelijkheid en professionaliteit. Tevens stelt de handvest condities aan meer gedetailleerde regels.
Meer gedetailleerde regels mogen niet discrimineren en dienen nuttig, noodzakelijk en proportioneel te
zijn. Het veterinaire veld is breed en vraagt een werkveld gerichte benadering. De diergeneeskundige
dienstverlening is gebaat bij faciliterende regelgeving die ten diensten staat van professionaliteit, innovatie en

de ontwikkeling van het beroep. Liefst simpel, sober, functioneel en pragmatisch. Het CPD waakt over
belemmering van de beroepsuitoefening, de lastendruk en probeert die waar mogelijk te beperken en te
verminderen.

1.3. BESTUUR EN PANELS
Het initiatiefnemend bestuur heeft zorg gedragen voor de oprichting en is op 17 januari 2014 statutair
aangetreden. De samenstelling van het bestuur in 2014:






Voorzitter

Vice-voorzitter
Secretaris

Penningmeester
Lid

dhr. drs. F.M.C. Dirven, Roermond

dhr. drs. W.J.M. van Look, ’s Gravenhage
dhr. drs. ir. ir. C.J. de Vries, Amsterdam

dhr. drs. R.H.C. Sol, Voorthuizen

dhr. drs. A. Boersma, Voorschoten

Op 6 november 2014 heeft het bestuur in Herberg ’t Vossegat Meerveld met leden de koers voor 2015
afgestemd. Vervolgens is in een druk bezochte open bijeenkomst onder leiding van dagvoorzitter prof. dr.

Johanna Fink Gremmels ingegaan op het thema "de deskundigheid van de dierenarts én de behandeling
van het dier centraal”. De dagvoorzitter ging daarbij in op recente inzichten en wetenschappelijke
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ontwikkelingen. De sprekers prof. dr.

Jeroen Dewulf, hoogleraar Universiteit Gent tevens oprichter en

voorzitter van het Belgische kenniscentrum voor Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

(AMCRA), dr. Hetty van Beers, directeur SDa en mw. Irma van Deurzen, managing director Dopharma
Research BV belichten het thema op basis van eigen specialisme en betrokkenheid. De bijeenkomst werd
mede mogelijk gemaakt door: Alfasan Diergeneesmiddelen BV, Boehringer-Ingelheim Animal Health, Ceva
Santé Animale BV, Dopharma Holding, Elanco, Hipra, Merck, Merial en Zoetis Animal Health.
In 2014 is een start gemaakt met panels per diersector. Binnen panels wordt geklankbord over issues,

vinden raadplegingen plaats en wordt de aanpak afgestemd. Belangrijke onderwerpen in 2014 betreffen de
veterinaire veldnormen (formularia en richtlijnen), wettelijke bepalingen waaronder de UDD regeling en

overname van de taken van de productschappen in de Wet Dieren, bepalingen voor geborgde dierenartsen
en Petplan. Leden worden via nieuwsflitsen en website op de hoogte gesteld van de gevoerde lobby,
inbreng en geboekte resultaten.

Op verzoek van leden is in augustus de mogelijkheid voor waardering van professionele ontwikkeling

uitgewerkt en op de website ondergebracht onder “CPD voor CPD”. Tevens is een start gemaakt met de
uitwerking van het register “up-to-date dierenarts” waarin CPD-leden de professionele ontwikkeling onder
“mijn CPD” kunnen bijhouden. Verder is op verzoek van leden de cursus “geborgde vleeskalverdierenarts
plus” georganiseerd.
In 2014 hebben op verzoek van praktijken, kringen en samenwerkingsverbanden elf kennismakingsbezoeken
plaatsgevonden.
1.4. BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur is voorafgaand aan de statutaire oprichting op 17 januari 2014 vijf keer bijeen geweest op: 5
september 2013, 1 oktober 2013, 11 november 2013, 9 december 2013 en 8 januari 2014. Na de

statutaire oprichting heeft het bestuur in 2014 zeven keer vergaderd: 22 januari 2014, 18 februari 2014, 2
april 2014, 14 mei 2014, 25 juni 2014, 25 september 2014, 28 oktober 2014.
1.5. LEDENONTWIKKELING
De mogelijkheid tot inschrijving voor het CPD lidmaatschap via de website is op 1 februari 2014 gestart.
Op 31 december telde het CPD 195 leden waarvan 135 practici ondernemer, 60 practici in loondienst, 8
buitengewone leden en 3 studenten. Er zijn geen opzeggingen binnengekomen.
1.6. NETWERK EN VERTEGENWOORDING
Het bestuur heeft het initiatief genomen om het CPD onder de aandacht te brengen bij diverse organisaties

en personen en een toelichting gegeven op positie en aanpak. Overleg heeft plaatsgevonden met de

KNMvD vertegenwoordigers in het CvB geborgde rundveedierenarts d.d. 3 februari 2014, dr. Christianne

Bruschke CVO ministerie Economische Zaken d.d. 12 februari 2014, Toon van Hoof LTO Nederland d.d. 24
februari 2014, prof. dr. Anton Pijpers decaan Faculteit Diergeneeskunde d.d. 27 februari 2014, drs. Dirk

Willink inkomend voorzitter KNMvD d.d. 27 februari 2014, Tweede Kamerleden Helma Lodders VVD, Jaco
Geurts CDA en Elbert Dijkgraaf SGP met werkbezoek d.d. 4 april 2014, delegatie bestuur Nederlandse
Vakbond Varkenshouders d.d. 8 april 2014, delegatie Diergeneeskundige Studenten Kring namens het

bestuur door Hugo de Groot d.d. 21 mei 2014, FIDIN-bestuur d.d. 11 juli 2014. Met de voorzitter en
directeur van de KNMvD zijn op 8 mei en 25 september 2014 vervolggesprekken gevoerd.
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Op 31 december 2014 is het CPD in de volgende organisatie en overlegorganen vertegenwoordigd:


Stichting Geborgde Dierenarts CvB Geborgde Varkensdierenarts: Rene Sol



Stichting Geborgde Dierenarts CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts: Hans Neleman



Task force ABRES werkgroep varken: Frans Dirven



Ministerie EZ klankbordgroep diergeneesmiddelen en diervoeders: namens het bestuur Hugo de Groot



Stichting Brancheorganisatie Vleeskalveren werkgroep houderij: Hans Mensinga

Daarnaast voert het CPD overleg en levert inbreng in diverse overlegorganen waaronder (vak-)groepen van

de KNMvD en CvB Geborgde Rundvee- en Pluimveedierenarts. Het proces voor toetreding tot de genoemde
CvB’s en onderzoek naar toetreding tot andere overlegorganen loopt.
1.7. CPD VOOR LEDEN
Mede op verzoek van leden heeft het CPD in 2014 met diverse organisaties contact gehad. Ook hebben

organisaties contact met het CPD gezocht. Een aantal organisaties biedt voordeel voor leden: FINAC

financiële dienstverlening en verzekeringen, NRG en HES stralingsdossier, F. van de Vooren groothandel
gevalideerd schoonmaken, Holland Dier Identiteit, Vetjobs en Flexvet werving, Verder bieden ONVZ en Delta
Lloyd collectiviteitskorting op ziektekosten. Met MOVIR verzekeraar van arbeidsongeschiktheid zijn diverse
gesprekken gevoerd en is het meerjarenplan “gezond werken 2014 – 2018” besproken. In november 2014
heeft MOVIR te kennen gegeven haar besluit tot het verlenen van voordeel voor CPD-leden uit te stellen
tot het tweede kwartaal 2015. Het CPD is eind 2014 benaderd door andere verzekeraars.
1.8. CPD NIEUWSFLITSEN EN MEDIA AANDACHT
In 2014 zijn 11 nieuwsflitsen naar CPD-leden en niet leden verstuurd en op de website onder CPD
nieuwsflitsen geplaatst.

In 2014 hebben media verslag gedaan van de oprichting van het CPD en zijn een aantal interviews met
bestuursleden gepubliceerd. De artikelen zijn onder de rubriek nieuws op de website geplaatst.






2.

Veearts februari 2014: CPD nieuwe vereniging naast de KNMvD;

Boerderij 17 april 2014: Dierenarts organisatie wil werkbare regels;
Stal & Akker 11 oktober 2014: Dierenarts wil ziek dier helpen;

Veeteelt 6 november 2014: Boer en veearts worstelen met antibioticumbeleid;
Vee en Gewas 22 november 2014: Nu nadenken waar de bodem ligt;
Veearts december 2014: Reductiebeleid nu temperen.

FINANCIEEL VERSLAG

2.1. ALGEMEEN
Voorafgaand aan de mogelijkheid tot inschrijving voor het lidmaatschap is de CPD website door 53 Graden
Noord Tussen de Bogen 51 1031 JB Amsterdam ontwikkeld. De mogelijkheid voor inschrijving voor het
lidmaatschap via de website is op 1 februari 2014 gestart. Voor praktiserende dierenartsen vormt het

criterium voor inschrijving het registratienummer in het diergeneeskunderegister het zgn. CIBG-nummer. Dit is
hét unieke nummer voor het uitoefenen van de diergeneeskundige praktijk.

© CPD 2015

pagina 4 van 6

Het lidmaatschap in 2014 bedraagt voor practici ondernemers en buitengewone leden € 450,- en voor
practici in loondienst € 150,-. Het studentenlidmaatschap is gratis. In het laatste kwartaal is bij inschrijving
geen contributie in rekening gebracht.

Het verzoek tot opening van een bankrekening bij de Triodos bank is op 29 januari 2014 verzonden. De
rekening is op 21 februari 2014 door Triodos bank geopend. De voorzitter, penningmeester en algemeen
secretaris hebben toegang tot de rekening. In 2014 zijn alle financiële transacties via de bankrekening
gegaan en is geen kasgeld gehanteerd.
Voor de boekhouding is op 27 februari 2014 een licentie met SnelStart overeengekomen onder

relatienummer 738948. Ledenadministratie onder Mijn CPD en bankmutaties worden in SnelStart ingelezen.
Het CPD is bij oprichting vrijgesteld van BTW.
Het CPD heeft geen winstoogmerk.
2.2. CONTROLE
Het bestuur heeft twee personen die geen deel uitmaken van het bestuur verzocht de balans en staat van
baten en lasten te onderzoeken. De penningmeester doet tijdens de ledenvergadering verslag en daarna
worden de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd.
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CONTACTGEGEVENS
Collectief Praktiserende Dierenartsen
Postbus 9528

1006 GA Amsterdam
KvK 59759526
Triodos Cltf Prakt. Dierenartsen NL24TRIO0197849245
www.cpd-online.nl

info@cpd-online.nl
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