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1.

COLLECTIEF PRAKTISERENDE DIERENARTSEN
De vereniging Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) is op 17 januari 2014
statutair opgericht met vestigingsplaats Amsterdam en is op 20 januari 2014
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
59759526. Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door
practici.
CONTACTGEGEVENS
Postbus 9528
1006 GA Amsterdam
www.cpd-online.nl
info@cpd-online.nl
twitter: @CPD_online

2.

SECRETARIEEL VERSLAG 2017

2.1

BESTUUR CONSTITUTIONELE SAMENSTELLING
In het verenigingsjaar 2017 kent het CPD de volgende constitutionele samenstelling:
§ Drs. K. Koenders-van Gog (Karien) voorzitter (15 september 2016)
§ Drs. S.F. van Genugten (Fieke) vicevoorzitter met aandachtsveld gezondheidszorg
rundvee (28 mei 2015)
§ Drs. H.M.F. de Louw (Leonie) secretaris, met aandachtsveld gezondheidszorg
varkens (24 mei 2016)
§ Drs. E.R. van Proosdij (Rick) penningmeester met aandachtsveld gezondheidszorg
paard (28 mei 2015)
§ Drs. C.G. de Kruif (Kees) bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg
vleeskalveren (28 mei 2015)
§ Drs. W.J.M. van Look (Walter) bestuurslid met aandachtveld gezelschapsdieren
(vacant) (17 januari 2014)
§ Drs. R.M.W. Rietema (Richard) bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg
pluimvee (28 mei 2015)

2.2

LEDEN- EN BESTUURSVERGADERINGEN
In het CPD-verenigingsjaar vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats op
11 mei 2017 in Fort bij Vechten te Utrecht.
Het CPD-bestuur heeft in 2017 acht keer vergaderd: 17 januari 2017, 6 februari 2017,
14 maart 2017, 25 april 2017, 20 juni 2017, 12 september 2017 samen met de CPD
afgevaardigden in de Colleges van Belanghebbenden van de Stichting Geborgde
Dierenarts, 24 oktober 2017 en 12 december 2017.
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2.3

LEDENONTWIKKELING
Op 31 december 2017 telt het CPD 434 leden1 waarvan 240 gewone leden, 15
buitengewone leden en 179 studenten. In 2017 zijn acht opzeggingen ontvangen: vijf
gewone leden hebben het CPD-lidmaatschap opgezegd waarvan vier wegens
beëindiging van de praktijk. Verder hebben twee buitengewone leden het lidmaatschap
opgezegd wegens wijziging van functie en heeft één student na afstuderen opgezegd
omdat zij niet als practicus is gaan werken.

2.4

NETWERK EN VERTEGENWOORDIGINGEN
Op 31 december 2017 is het CPD in de volgende organisatie en overlegorganen
vertegenwoordigd:
§ Project “Antibiotic Stewardship and Pets”: Walter van Look
§ Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit klankbordgroep gezelschapsdieren: Walter
van Look
§ Stichting Geborgde Dierenarts CvB Geborgde Rundveedierenarts: Annemarie
Olsman-Vrielink
§ Stichting Geborgde Dierenarts CvB Geborgde Varkensdierenarts: Rene Sol
§ Stichting Geborgde Dierenarts CvB Geborgde Pluimveedierenarts: Albert Vink
§ Stichting Geborgde Dierenarts CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts: Hans Neleman
§ Stichting Brancheorganisatie Vleeskalveren werkgroep houderij: Hans Mensinga
§ Task force ABRES werkgroep varken: Karien Koenders
§ Project Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) van de
Ministeries van Infrastructuur en Milieu (bescherming bevolking en milieu), Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (werknemersbescherming) en Volksgezondheid Welzijn
en Sport (patiënten bescherming) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS): Rick van Proosdij i.s.m. inhoudsdeskundige Harm
Verheul en namens het CPD-bestuur Hugo de Groot.
§ Rijnconsult onderzoek Toekomst Veterinaire Borging in opdracht van de
Nederlandse Zuivel Organisatie: Fieke van Genugten en Hugo de Groot.
§ Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit begeleidingscommissie project
VETMAP namens het CPD-bestuur Hugo de Groot.
Verder vindt op afspraak overleg plaats met:
§ Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en NVWA: Karien Koenders en
namens het CPD-bestuur Hugo de Groot.
§ Faculteit Diergeneeskunde: Fieke van Genugten en namens het CPD-bestuur Hugo
de Groot.
§ Diergeneesmiddelenautoriteit SDa: Karien Koenders en namens het CPD-bestuur
Hugo de Groot.
Diergeneeskundige Studenten Kring:
§ Op 15 februari 2017 heeft Karien Koenders namens CPD-bestuur en leden tijdens
de uitreiking van de 39ste Veterinaire Almanak “Ratio” het CPD-vat aangeboden voor
de aansluitende receptie.
§ Op 15 maart 2017 heeft het CPD deelgenomen aan de Veterinaire Praktijk en
Carrière Beurs. In lijn met het thema “gezond werken” heeft het CPD via iDialoog de

1

Op 31 december 2016 bedraagt het ledenaantal 344 waarvan 237 gewone leden, 13 buitengewone leden en 94 studenten.
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beleving onder veterinair studenten in kaart gebracht. Dit mede ten behoeve van de
CPD themabijeenkomst “gezond werken” op 11 mei 2017.
§ Op 5 oktober 2017 was het CPD hoofdsponsor van de educatieve dag van het 17de
DSK-lustrum “Territorium”.
2.5

INBRENG O.A. OP BASIS VAN iDiaLoog
Het CPD-bestuur en afgevaardigden spannen zich samen met leden in om de belangen
van practici en praktijken te behartigen en streven ernaar het vak nu en in de toekomst
werkbaar te houden. Het CPD waakt over en komt op voor de onafhankelijke en
professionele positie van de practicus. Verantwoordelijkheden op de juiste plaats is
daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het geluid uit de praktijk is daarvoor van groot
belang. Dat geluid wordt middels iDiaLoog in kaart gebracht en ingezet om
beleidsmakers en beslissers inzicht te geven in te nemen én genomen besluiten.
Regels voor practici worden veelal door enkelen “bepaald” vervolgens “vertaald” en de
practicus moet het dan “doen”. Veelal mist de feedback-loop. Een regel is snel bedacht
maar welke impact heeft die regel op de dagelijkse werkzaamheden van de practicus,
de relatie met de klant en de zorg voor het dier? Vanaf haar start en ook in 2017 heeft
het CPD zich weer volop ingespannen voor de omgang met privacy- en
concurrentiegevoelige klant-, dierenarts- en praktijkgegevens. Het CPD plaatst bij de
inbreng steeds de deskundigheid van de dierenarts en de zorg voor het dier centraal.
Dieren gezond houden en beter maken vormt immers de kern van het vak.
§ Tweede Kamer rondetafelgesprek dierenwelzijn en de rol van de dierenarts.
Op 22 november heeft Karien Koenders op uitnodiging van Tweede Kamerleden
onder de woorden “Superhelden die veearts en boer!” namens het CPD inbreng
geleverd in het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Aanleiding voor het
rondetafelgesprek was de negatieve media-aandacht rondom dierenwelzijn in de
veehouderij en de rol van de dierenarts daarin. Het CPD heeft via iDiaLoog veeartsen
naar hun mening gevraagd. Veeartsen (CPD-leden en niet leden) gaven aan dat ze
zich niet herkennen in het negatieve beeld dat door de media is geschetst. Wilt u
het rondetafelgesprek van 22 november 2017 terugkijken: klik hier. Voor de
inleidende woorden van Karien Koenders bij de opening van het
rondetafelgesprek: klik hier.
Mede op basis van de uitkomsten van iDiaLoog heeft het CPD op 24 juli 2017 het
afsprakenkader van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren ondertekend
en is in overleg met het loket de training “Bespreekbaar maken signalen
verminderde zorg” specifiek voor dierenartsen ontwikkeld.
§ UDD-regeling.
Vanaf de oprichting van het CPD is lobby gevoerd om de UDD-regeling aan te
passen. De vele inspanningen hebben geleid tot de wijziging van de UDDregeling die op 28 oktober 2016 in de Staatscourant is gepubliceerd en op 1 januari
2017 in werking is getreden. Het CPD heeft, omdat het knelpunten in de uitvoering
van de wijziging verwacht, verzocht ook de gewijzigde regeling na één jaar op haar
effecten te evalueren. Die inbreng is overgenomen en middels iDiaLoog zijn in begin
en eind 2017 zijn de effecten van de gewijzigde UDD-regeling in de praktijk in
kaart gebracht met het doel onderbouwde inbreng te leveren. Die inbreng is op 29
december 2017 aangeboden aan Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit: klik hier. Het Ministerie van LNV heeft aangegeven een verdere
aanpassing van de regeling in 2018 te overwegen.
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§ Vierkantsvergelijking.
Op 28 juni en 6 juli 2017 heeft, mede op basis van uitkomsten van iDiaLoog over de
vierkantsvergelijking, overleg plaatsgevonden met NVWA. Aanleiding was de CPDnieuwsflits van 2 juni 2017 waarin is aangegeven dat er geen wettelijke verplichting
bestaat om verliezen bij te houden (link naar nieuwsflits). CPD-leden hebben in
navolging op het gesprek ten behoeve van NVWA-inspecties informatie en tips
ontvangen met een beschrijving van feiten en omstandigheden. De informatie is te
vinden op het voor leden besloten deel van de website (link naar
vierkantsvergelijking).
§ Reclame Code Commissie klacht website Dierenarts.nl
Op 17 augustus 2017 is Hugo de Groot, CPD algemeen secretaris, aanwezig
geweest bij de hoorzitting van de Reclame Code Commissie (RCC) in zake
behandeling van de klacht van enkele dierenartsen over de uitingen op
www.dierenarts.nl (klacht 2017/00486: klik hier) om eventuele vragen van de
commissie te beantwoorden aangezien KNMvD in haar schriftelijke reactie enkele
beweringen met betrekking tot het CPD opvoerde (klik hier). Voor de inbreng van
klagers tijdens de hoorzitting: klik hier. Voor inbreng van verweerder KNMvD: klik
hier. Op 25 september 2017 heeft de RCC uitspraak gedaan: klik hier. De RCC
maakt in de uitspraak duidelijk dat de uiting "de beste dierenarts voor” in strijd is
met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). In de overweging stelt de
RCC vast dat de uiting misleidend is en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7
NRC.
§ Ontkoppeling Stichting Geborgde Dierenarts en omgang met gegevens.
Het CPD heeft op 10 juni 2016 in het bestuurlijk overleg met de SGD-bestuur
aangedrongen op de statutaire ontkoppeling KNMvD – SGD. Het SGD-bestuur
stemde toen in met die aanpak. Het ontkoppelingsproces is door KNMvD
getraineerd en ondanks meermaals aandringen om over een aantal cruciale punten
met KNMvD in gesprek te komen is daar geen gehoor aan gegeven. Het laatste
CPD-verzoek is op 27 november 2017 (klik hier) verstuurd. KNMvD heeft de
statutaire wijziging zonder voorafgaand contact daarover met het CPD op 12
december 2017 doorgevoerd.
Op 18 juli 2017 hebben de Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) een
onderzoeksvoorstel “Kritische Succes Factoren dierenartsen” ontvangen waarbij
werd verzocht van alle dierenartsen de gegevens in de door de Minister aangewezen
databanken ter beschikking te stellen aan onderzoekers. Op 13 augustus 2017
hebben de CPD-afgevaardigden vastgesteld dat het ingediende verzoek privacy- en
concurrentiegevoelige klant-, dierenarts- en praktijkgegevens betreft en verzocht
niet op dit verzoek in te gaan omdat SGD niet de formele dan wel juridische
eigenaar van de omschreven en gevraagde databestanden/gegevens is. De CPDafgevaardigden hebben het SGD-bestuur geadviseerd om naar onderzoeker aan te
geven dat SGD op basis van genoemde argumenten niet in kan gaan op het
geformuleerde verzoek en de suggestie gedaan om dierenartsen zelf via een oproep
te benaderen en te verzoeken op vrijwillige basis aan het onderzoek deel te nemen.
In navolging op het advies is het CPD niet ingegaan op het verzoek om deel te
nemen in de begeleidingscommissie om vanuit een onafhankelijke positie het
onderzoek te volgen en er zo nodig op te reageren.
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§ Nascholing Geborgde Dierenarts
In navolging op de succesvolle iDiaLearn Protocol Periodiek Bedrijfsbezoek voor
Geborgde Rundveedierenartsen in 2016 is, na aanbesteding, voor Geborgde
Varkensdierenartsen i.s.m. iDiaLearn ontwikkeld de nascholing over
“aangifteplichtige varkensziekten” en voor Geborgde Vleeskalverdierenartsen de
nascholing bedrijfsgezondheidsplan.
2.6

CPD VOOR CPD & CPD-CREDITS
Het CPD heeft zich in 2017 aangemeld voor het transparantieregister met het doel om
voor CPD-bijeenkomsten zoals de jaarlijkse themadag te voldoen aan de Code voor de
Aanprijzing van Veterinaire Producten. Na raadpleging van CPD leden is de aanmelding
per 31 december 2017 bekrachtigd. Het CPD staat vermeld op transparantieregister.nl.
In 2017 is op 11 mei de themabijeenkomst “Gezond werken” georganiseerd.
In het verenigingsjaar 2017 zijn aan 60 nascholingsactiviteiten CPD-credits
toegekend2.

2.7

CPD LEDENVOORDEEL
Bestaande samenwerkingen met voordeel voor CPD-leden zijn:
§ FINAC financiële dienstverlening en verzekeringen,
§ MOVIR arbeidsongeschiktheid,
§ Interpolis verzekeringen,
§ KlantenVertellen hét gebruiksvriendelijk klantbeoordelingssysteem dat werkt met
uw eigen persoonlijk dashboard,
§ Belangenvereniging Practici Werkgevers en de Belangengroep Praktiserende
dierenartsen in Loondienst voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden en adviezen in
de diergeneeskundige praktijk.
§ Vetjobs en Flexvet voor personeel en werving.
§ GER Benelux, NRG en HES-veterinair voor veterinaire radiologie en beeldvormende
technieken.
§ HollandDierIdentiteit voor identificatie en registratie.
Leden kunnen de contributiefactuur gebruiken als bewijs van het CPD-lidmaatschap.
Het voordeelpakket in is 2017 voor CPD-leden verder uitgebreid met:
§ de keuzemogelijkheid voor collectieve ziektekosten van twee naar negen
zorgverzekeraars: De Amersfoortse; Avéro-Achmea; CZ; Delta Lloyd; Menzis; OHRA;
ONVZ; VGZ en Zilveren Kruis. Voor meer informatie, vergelijken én afsluiten:
www.finac.nl/cpd-leden/
§ collectiviteitsvoordeel voor credit management services waarvoor in 2017
gespreken met IMNederland zijn gestart. IMNederland is een organisatie die al ruim
30 jaar ondernemers helpt om betalingsrisico’s te beperken en de cashflow te
bewaken. De IMNederland betreffen: kredietinformatie, facturering, automatische
incasso, debiteurenbeheer, minnelijke / gerechtelijke en (inter-)nationale incasso,
detachering en trainingen. Op basis van de gespreken is het CPD voor haar leden op
19 maart 2018 een samenwerking aangegaan. IMNederland biedt voor CPD-

2

In 2015 zijn aan 40 en in 2016 aan 75 nascholingsactiviteiten CPD-credits toegekend.
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leden 25 % korting op de eenmalige inrichtingskosten, 15 % korting op
gebruikerskosten en 10 % voor maatwerkoplossingen. Meer informatie en direct
contact opnemen per email: customerservices@imnederland.com of telefonisch:
0341 568850.
§ de training "bespreekbaar maken signalen verminderde zorg" speciaal voor
dierenartsen in samenwerking met Lizanne Roeleven. De training is gebaseerd op
basis van het afsprakenkader met het Vertrouwensloket Welzijn
Landbouwhuisdieren dat het CPD op 24 juli 2017 heeft ondertekend. Voor meer
informatie: klik hier.
2.8

CPD NIEUWSFLITSEN
In 2017 zijn 15 nieuwsflitsen naar CPD-leden en niet leden verstuurd en op het
besloten deel van de website geplaatst.

3.

FINANCIEEL VERSLAG 2017

3.1

ALGEMEEN
Inschrijving voor het lidmaatschap voor praktiserende dierenartsen vindt plaats op
basis van het zgn. CIBG-nummer via de CPD-website die door 53 Graden Noord
Donauweg 10, 1043 AJ Amsterdam is ontwikkeld. Het CIBG-nummer is hét unieke
nummer voor het uitoefenen van de diergeneeskundige praktijk. Daarnaast kent het
CPD het buitengewone lidmaatschap waarvoor een nummer wordt gegenereerd in het
administratie- en boekhoudpakket SnelStart met relatienummer 738948.
Ledenadministratie onder Mijn CPD en bankmutaties worden in SnelStart ingelezen.
Het lidmaatschap in 2017 bedraagt voor practici ondernemers en buitengewone leden
€ 450,- en voor practici in loondienst € 150,-. Het studentenlidmaatschap en het
eerste jaar na afstuderen is gratis. In het laatste kwartaal is in het kader van
ledenwerving bij inschrijving geen contributie in rekening gebracht.
Het CPD voert een bankrekening bij de Triodos bank. De rekening is op 21 februari
2014 geopend onder Cltf Prakt. Dierenartsen en nummer NL24TRIO0197849245.
De voorzitter, penningmeester en algemeen secretaris hebben toegang tot de
rekening. In boekjaar 2017 zijn alle financiële transacties via de bankrekening gegaan
en is geen kasgeld gehanteerd. Het CPD is bij oprichting vrijgesteld van BTW. Het CPD
heeft geen winstoogmerk.

3.2

CONTROLE
Ten behoeve van de ALV d.d. 11 mei 2017 hebben de leden dhr. drs. H.A. Gorter
(Hans) en dhr. drs. J.P.G.J. van Helmond (Jan) de balans en staat van baten en lasten
onderzocht. Na verslag van de commissie en goedkeuring door de ALV van het
financiële jaarverslag 2016 is decharge verleend aan het CPD-bestuur. Vervolgens
heeft de ALV de commissie van onderzoek voor het boekjaar 2017 benoemd i.c. drs.
H.A. Gorter (Hans) en drs. L.C.M. Boonen (Luc). De penningmeester doet tijdens de ALV
d.d. 29 mei 2018 verslag waarna de bevindingen van het onderzoek worden
gepresenteerd.
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