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Geachte leden van het CPD-bestuur en CPD-afgevaardigden naar de CvB’s,
Bij deze wil het SGD-bestuur reageren op de brief d.d. 3 november jl. betreffende de besluiten van het SGD-bestuur van
13 oktober jl. waarover aan de CvB’s is bericht via het extra bulletin d.d. 24 oktober jl. Uw brief gaat in op de SGDbesluiten betreffende de voorgenomen statutenwijziging van de SGD, de overname van de verantwoordelijkheid voor
deelname aan de SDa, de overeenkomst van de SGD met de certificerende instelling, en over de medewerking aan het
onderzoek naar Kritische Succes Factoren (KSF) aangaande het voorschrijven van antibiotica door dierenartsen.
Voor wat betreft de statutenwijziging van de SGD, is het bestuur van mening de procedure conform de in de statuten
van de SGD voorgeschreven wijze te hebben doorlopen. Via de CvB’s heeft een adviesmogelijkheid opengestaan voor
alle partijen in de CvB’s en de adviezen zijn gewogen door het bestuur en hebben een rol gespeeld in de besluitvorming
van het bestuur. De voorgenomen statutenwijziging ligt op dit moment tezamen met de adviezen uit de CvB’s ter
goedkeuring voor aan het bestuur van de KNMvD. Het bestuur van de SGD ziet geen reden tot wijziging van deze
procedure of uitstel. Voortgang van de procedure is van belang voor de onafhankelijke positionering van de SGD en
hiermee voor de waarde die het borgingssysteem heeft voor stakeholders van de beroepsgroep dierenartsen.
Het tweede punt in de brief betreft de overname van de verantwoordelijkheid van deelname in de SDa. Aan de
uitwerking van de totstandkoming van deelname aan de gremia van de SDa wordt overleg gevoerd met de SDa en
KNMvD. We zullen deze uitwerking op korte termijn aan de CvB’s presenteren en hebben kennisgenomen van de visie
van het CPD in deze.
Als derde punt geeft u aan dat u de overeenkomst die de SGD sluit met de certificerende instelling Kiwa VERIN in de
toegezonden stukken mist. Het SGD-bestuur zal de overeenkomst wanneer deze door beide partijen ondertekend is,
aan de CvB’s ter informatie zenden.

Het laatste punt dat in de brief naar voren komt betreft het besluit over de medewerking aan het onderzoek naar de
Kritische Succesfactoren. U heeft via de CvB’s kunnen volgen welke procedure hierin is gevolgd en wat het
afwegingskader is geweest. Op basis van door het CPD aangegeven twijfel omtrent de rechtmatigheid van het verlenen
van toestemming tot verstrekken van data, is de wijze van verstrekking van data gewijzigd. Dit geschiedt nu op een
wijze dat is geborgd dat de onderzoekers op geen enkele wijze data tot individuele personen of ondernemingen kunnen
herleiden. Daarmee is de vertrouwelijkheid van gegevens gewaarborgd en speelt de Wet bescherming
persoonsgegevens geen rol. De doelstelling van het KSF-onderzoek is door geen enkele partij die deelneemt aan de
CvB’s betwist, het bestuur steunt het doel van het onderzoek en wil geen factor zijn die dit proces vertraagd daar dit
zeker niet in het belang is van de beroepsgroep dierenartsen.
Het SGD-bestuur hoopt hiermee toelichting te hebben gegeven op haar besluiten. Wanneer daar aan uw zijde behoefte
toe bestaat, maakt een SGD-lid graag ruimte voor nadere persoonlijke toelichting op dit schrijven.
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