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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 belangenvereniging van, vóór en dóór practici.
Het CPD bewaakt in belang van practici en de praktijk de werkbaarheid voor zowel
gezelschapsdieren-, paarden- als de landbouwhuisdieren voor zowel wettelijke als
bovenwettelijke bepalingen. Mede vanuit oogpunt van rechtsbescherming van de practicus
de uitgangspunten daarbij:
§ noodzaak en nut van de bepalingen;
§ de verantwoordelijkheden op de juiste plaats;
§ de interpretatie m.b.t. privaat opgestelde professionele standaarden / veterinaire
veldnormen i.c. KNMvD-richtlijnen voor veterinair handelen, formularia, codes, leidraden,
gidsen en standpunten waarvan is vast te stellen dat er geen sprake is van procedures
Wet Dieren artikel 8.44 lid 2 ex artikel 7.6 en volgende en deze bepalingen geen
algemeen verbindend karakter kennen waarmee ook niet geëist kan worden afwijken
ervan te onderbouwen;
§ voor kwaliteitssystemen de implementatie van bovenwettelijke bepalingen: inhoudelijk
correct, voldoende geaccepteerd en geactualiseerd inclusief de evaluatie in het bijzonder
wat betreft de toetsbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid (waarbij voor
praktijken, veterinaire organisaties (bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden en ketens) en
verenigingen voor eigen klanten en leden de vrijheid en mogelijkheid bestaat nadere
bovenwettelijke bepalingen op te leggen en daarop te (laten) controleren 1;
§ de relatie tot de ‘Leidraad samenwerking tussen concurrenten’ d.d. 26 februari 2019 2;
§ de zorgvuldige omgang met privacy- en concurrentiegevoelige klant-, dierenarts- en
praktijkgegevens waarbij bij inzage door derden eerst de dierenarts en klant worden
geïnformeerd en er transparantie bestaat over gebruik van gegevens zowel voor
anonieme als pseudonieme verwerking (directe herleidbaarheid naar practicus, praktijk
en/of klant) inclusief transparantie en mogelijkheid tot inzage in de verwerkersovereenkomsten dit mede in verband met de Algemene Verordening Persoonsgegevens;
§ of over alle uitgangspunten en randvoorwaarden vooraf duidelijkheid bestaat en welke
afspraken wel of niet zijn toegestaan in relatie tot wet en regelgeving en het officiële
toezicht.
Het CPD inventariseert voor haar inbreng het geluid uit de praktijk en is voorstander van
werkbare regels. Het CPD geeft steeds aan een nadrukkelijke voorkeur voor doel-

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29683-106.html: relevante passage: “De dierenartsen zijn deels
georganiseerd in de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). De KNMvD stelt onder
andere professionele standaarden vast (richtlijnen, formularia) en is doende een kwaliteitssysteem voor dierenartsen
in te voeren. Deelname hieraan is vrijwillig. Controle op eisen aan dierenartsen in dit systeem moeten door
certificerende instellingen worden uitgevoerd.”
1

2

https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-samenwerking-tussen-concurrenten
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voorschriften te hebben in plaats van middelvoorschriften/werkinstructies. Doelvoorschriften
bieden flexibiliteit en stimuleren het professionele handelen.

2.

SECRETARIEEL VERSLAG 2019

2.1

CPD-BESTUUR CONSTITUTIONELE SAMENSTELLING

In het verenigingsjaar 2019 kent het CPD de volgende constitutionele samenstelling:
§ Drs. K. Koenders-van Gog (Karien) voorzitter
§ Drs. S.F. van Genugten (Fieke) vicevoorzitter met aandachtsveld gezondheidszorg
rundvee
§ Drs. H.M.F. de Louw (Leonie) secretaris, met aandachtsveld gezondheidszorg varkens
opvolging Drs. R.J. Brouwer-Cummins (Rachel) statutaire overdracht tijdens ALV 2020
§ Drs. E.R. van Proosdij (Rick) penningmeester met aandachtsveld gezondheidszorg paard
§ Drs. Y.C.J. Kersten-Klomp (Yolanda) bestuurslid met aandachtveld gezondheidszorg
gezelschapsdieren
§ Drs. C.G. de Kruif (Kees) bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
§ Drs. R.M.W. Rietema (Richard) bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee

2.2 LEDEN- EN BESTUURSVERGADERINGEN
In het verenigingsjaar 2019 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats op 16 mei
2019 in het auditorium van Prins Petfood te Veenendaal. Voorafgaand werd middels
iDiaLoog een inventarisatie over geagendeerde onderwerpen uitgevoerd 3.
Het CPD-bestuur is in 2019 vijf keer bijeen geweest: 26 maart tevens de CPD-lustrum
bijeenkomst ‘Magistraal bereid’, 13 mei met de voorbereiding ALV, de ALV op 16 mei, 2 juli
waarin het conceptverslag van de ALV is vastgesteld en 18 september samen met de CPDafgevaardigden in de Colleges van Belanghebbenden van de Stichting Geborgde Dierenarts.
Uit oogpunt van efficiëntie vindt de dagelijkse bestuurlijke afstemming plaats via WhatsApp.
Dit gebeurt tevens met de CPD-afgevaardigden. Het actuele overzicht is beschikbaar op de
CPD-website 4.

2.3

LEDENONTWIKKELING

Op 31 december 2019 telt het CPD 457 leden waarvan 241 gewone leden, 19 buitengewone
leden en 216 studenten. In 2019 hebben acht nieuwe inschrijvingen voor het gewone
lidmaatschap en drie voor het buitengewone lidmaatschap plaatsgevonden. Er zijn negen
opzeggingen van gewone leden ontvangen waarvan vier wegens beëindiging van de praktijk.
Verder hebben twee buitengewone leden het lidmaatschap opgezegd.

3
4

https://www.cpd-online.nl/download_file/334/0
https://www.cpd-online.nl/download_file/668/0
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2.4

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Voor CPD-leden is de informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), die geldt sinds 25 mei 2018, beschikbaar op het ledendeel van de CPD-website. Daar
is tevens beschikbaar de informatie voor de eigen praktijk.
In verband met de AVG hanteert het CPD verwerkersovereenkomsten met 53 Graden Noord
voor webhosting inclusief de mailbox Roundcube @cpd-online.nl. Verder maakt het CPD
gebruik van mailingfaciliteit MailChimp met Two factor Authorisation verificatie. Tevens is
voor iDiaLoog een verwerkersovereenkomst aangegaan. Voor de financiële boekhouding
bestaat een verwerkersovereenkomst met SnelStart en daarmee gekoppelde webhost ISSYSICT.
In 2019 zijn er geen vragen, klachten of bezwaren over de omgang met en/of de beveiliging
van persoonsgegevens van CPD-leden binnengekomen.

2.5

CPD LUSTRUM SYMPOSIUM ‘MAGISTRAAL BEREID’

Op 26 maart 2019 heeft het CPD in het Akoesticum te Ede haar
eerste lustrum gevierd. Practici en genodigden uit het netwerk en
projecten waarin het CPD participeert kwamen samen voor een op
de toekomstgerichte blik. Karien Koenders CPD-voorzitter lichtte
de keuze voor de locatie toe: doorklinken van het geluid gericht op
jong talent. Als uitgangspunt was een van aanbevelingen uit de
zienswijze “Antibioticabeleid effecten en perspectieven” van de Raad voor
Dierenaangelegenheden uit 2016 genomen: “Stimuleer een level playing field in Europa
ten aanzien van de eisen op het gebied van antibioticumgebruik, diergezondheid,
dierenwelzijn en nieuwe preventie en behandelwijzen” 5. Pierre-Louis Toutain, een
internationaal gerespecteerde expert op het gebied van veterinair vergelijkende
farmacologie gaf een “update 2019”. De visie op het optimaliseren van
antibioticumgebruik om resistentie te minimaliseren en klinisch effect te maximaliseren
biedt kansen voor zowel de behandeling van dieren als de omgevingseffecten. De
beschikbaarheid van behandelingsmethode is in Europa sterk gereguleerd. Recent zijn
een aantal Europese verordeningen vastgesteld waarvan de mogelijke impact werd
toegelicht door Elzo Kannekens. Onder de titel “Van wens tot patent” gaf Elzo
Kannekens, vanuit zijn ervaring in diverse functies en in zijn functie als Director Global
Public Policy & Multilateral affairs bij MSD Animal Health inzage in de complexiteit van
het tot stand komen van producten. Zijn boodschap: ‘aan tafel zitten en meepraten is
van groot belang’. Tot slot gaf emeritus-hoogleraar Johanna Fink-Gremmels inzicht in
recente studies en ontwikkelingen die kansen bieden voor de rol van de practicus. (Be-)
handelen nu en in de (nabije) toekomst zal zich meer en meer richten op maatwerk van
zowel het dier als de omgeving waarin het leeft. Uit de dialoog met de aanwezigen
kwam, onder leiding van emeritus-hoogleraar Frans van Knapen, naar voren dat het vak
5

https://www.rda.nl/publicaties/publicaties/2016/03/07/zienswijze-antibiotica
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van de practicus zich verder zal verbreden. Een toekomst waarin het CPD het geluid uit
de praktijk centraal stelt en de (inter-)nationale ontwikkelingen daarbij blijft betrekken.
2.6

NETWERK EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Op 31 december 2019 is het CPD in de volgende organisaties, overlegorganen en projecten
vertegenwoordigd:
Overheid:
§ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Technisch Uitvoeringsoverleg
besmettelijke dierziekten: Hugo de Groot.
§ NVWA en Ministerie LNV periodiek handhavingsoverleg: Karien Koenders en Hugo de
Groot.
§ Ministerie van LNV-overleg implementatie Official Controls Regulation6: Karien Koenders
en Hugo de Groot i.s.m. het bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts en overleg met
KNMvD.
Stichting Geborgde Dierenarts:
SGD bestuurlijk overleg CPD en KNMvD: Kees de Kruif en Hugo de Groot
§ College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts: Annemarie Olsman-Vrielink.
§ College van Belanghebbenden Geborgde Varkensdierenarts: Rene Sol en Tim van Sprang.
§ College van Belanghebbenden Geborgde Pluimveedierenarts: Albert Vink.
§ College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts: Hans Neleman.
Diergeneesmiddelenautoriteit SDa:
In navolging op statutaire aanpassing is in 2019 voor:
§ de SDa Raad van Advies de afvaardiging namens dierenartsen in overleg tussen CPD en
KNMvD tot stand gekomen. Frans Dirven is door het SDa-bestuur in de RvA benoemd. Als
agenda lid functioneren Karien Koenders en Hugo de Groot.
§ het SDa-bestuur zijn de voorbereidingen getroffen voor de opvolging namens
dierenartsen en zijn in afstemming tussen CPD en KNMvD kandidaten voorgedragen.
Producenten organisaties:
§ ZuivelNL themagroep Diergezondheid en Kwaliteit Runderen (DKR) stuurgroep
Verantwoord Medicijngebruik: Hugo de Groot.
§ Producenten Organisatie Varkenshouderij begeleidingscommissie Task force ABRES
varken: Karien Koenders.
§ Stichting Brancheorganisatie Vleeskalveren werkgroep houderij: Hans Mensinga.
Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren:
§ Werkgroep erfbetreders: Hugo de Groot.

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële
activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake
diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen geldend 14 december 2019: https://eurlex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32017R0625
6
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Faculteit Diergeneeskunde:
§ Maatschappelijke Advies Raad (MAR): Karien Koenders.
§ Diergeneeskundige Studenten Kring
o Op 13 februari 2019 heeft Rachel Brouwer-Cummins namens het CPD-bestuur en
leden tijdens de uitreiking van de 42ste Veterinaire Almanak “Marathon” het CPD-vat
aangeboden voor de aansluitende receptie.
o Op 15 maart 2019 heeft het CPD deelgenomen aan de Veterinaire Praktijk en Carrière
Beurs.
o Op 19 september 2019 heeft het CPD deelgenomen aan het DSK-sponsordiner.
§ Diergeneeskunde Outdoor Event 21 mei 2019 CPD-sponsor kleding DOE-commissie.
§ Veterinaire Studenten Zangvereniging ´De Gouden Trachea´ lustrumjaar sponsoring
zangbundel.
Het actuele overzicht is beschikbaar op de CPD-website 7.

2.7

CPD DEELNAME IN PROJECTEN/ONDERZOEKEN

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)
Bij het Bbs betrokken zijn 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). Namens het CPD verlopen de contacten via Rick
van Proosdij en Yolanda Kersten-Klomp i.s.m. inhoudsdeskundige Harm Verheul en
ondersteuning van Hugo de Groot. Op het ledendeel van de CPD-website wordt informatie
ter beschikking gesteld over de Bbs en de werkwijze van de ANVS.
WUR-project evaluatie UDD-regeling
CPD-leden hebben deelgenomen aan het project herziening UDD-regeling dat Wageningen
Livestock Research heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. Namens het CPD-bestuur heeft Hugo de Groot deelgenomen in de
begeleidingscommissie. De rapportage komt begin 2020 ter beschikking.
ZuivelNL: KoeMonitor
Opdrachtgever voor het project KoeMonitor opvolger van het project ‘Integraal Instrument
Diergezondheid en -welzijn’ is ZuivelNL. ZuivelNL is een vereniging met drie leden de
Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en de
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). CPD-afgevaardigde in de stuurgroep is Fieke
van Genugten en Hugo de Groot is afgevaardigde de in werkgroep doorontwikkeling &
agenda lid werkgroep communicatie.
Op 24 september 2019 heft ZuivelNL/NZO zonder voorafgaand overleg per e-mail de
KoeMonitor stuur- en werkgroepen op 8. ZuivelNL deelt mee dat de implementatie
KoeMonitor is overgedragen aan de ZuivelNL themagroep DKR waarin zitting hebben
7
8

https://www.cpd-online.nl/download_file/668/0
https://www.cpd-online.nl/download_file/423/0
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afgevaardigden namens NZO, LTO, NMV en SBK met adviseurs namens NZO, LTO, V&LN, GD
en KNMvD. Het CPD verneemt dat de DKR op eigen verzoek personen uit de oorspronkelijke
werkgroepen uitnodigt voor overleg over de implementatie o.a. voor het protocol KoeAlertdierenarts.
Parallel aan de activiteiten van ZuivelNL lopen er gesprekken over de implementatie van de
Verordening (EU) 2017/625 Official Control Regulation (OCR)9 tussen het SGD-bestuur en de
overheid i.c. het Ministerie van LNV en handhavingsorganisaties NVWA (wettelijke eisen aan
dierhouder met betrekking tot dieren) en het Ministerie van VWS en COKZ (hygiëne-eisen en
toezicht en controle op zuivelondernemingen en melk). SGD-bestuur doet dit in
samenspraak met CPD en KNMvD.
Bij het opheffen van de KoeMonitor stuur- en werkgroepen door ZuivelNL op 24 september
2019 bestaat op dat moment onduidelijkheid over:
§ de toewijzing/delegatie van officiële taken door LNV/VWS en/of NVWA/COKZ o.a. met
betrekking tot het leveren van melk van gezonde koeien door de melkveehouder;
§ de positie van KoeKompas in relatie tot Besluit houders dieren artikel 1.28 voorwaarden
BedrijfsGezondheidsPlan;
§ de positie van de KoeAlert-dierenarts en de eisen die daaraan door ZuivelNL gesteld gaan
worden, met wie deze een overeenkomst sluit en wat daarin komt te staan, ook in relatie
tot de visie van de overheid voor de nog vast te stellen Ministeriële besluiten.
§ de inhoud van de kritische COKZ-rapportage gericht aan Royal FrieslandCampina (RFC) in
februari 2016 over het “leveren van melk van gezonde koeien en
diergezondheidsbewaking” m.b.t. de ContinueDiergezondheidsMonitor (CDM), het
Periodieke BedrijfsBezoek (PBB) en KoeKompas. RFC merkte op dat moment de genoemde
instrumenten aan om te voldoen aan de bepalingen in Verordening (EG) 854/2004 voor
de zuivelonderneming en Verordening (EG) 853/2004 voor de melkveehouder meer
specifiek bijlage III Sectie IX rauwe melk, colostrum, zuivelproducten en producten op
basis van colostrum Hoofdstuk I. Naar verluidt betreft het bevindingen van COKZ m.b.t.
het niet of onvoldoende (laten) beoordelen op “attentiedieren”: Hoe weet RFC dat de
melkveehouder melk van “attentiedieren” daadwerkelijk uithoudt? Wat is de status van
het veterinaire toezicht op bedrijven met “onvoldoende” diergezondheid of wel de
“risicomelk-veehouderijen? (opmerking: de COKZ-rapportage is aanzet voor NZO om
medio 2016 opdracht te geven aan Rijnconsult ‘toekomst veterinaire borging’.
§ de inhoud van het rapport van de “verkenner” die namens ZuivelNL/NZO (dit wordt op 29
oktober 2019 nagezonden);
§ stand van zaken met betrekking tot de toezegging van het aanvragen van een zienswijze
bij Autoriteit Consument en Markt over KoeMonitor;
§ de wijze waarop de zuivelondernemingen zelf de sanctionering gaan inrichten zoals is
aangegeven in het ZuivelNL-antwoord van 3 april 2019 in zake het CPD-verzoek van 1
maart 2019 op voorafgaande duidelijkheid over alle uitgangspunten en randvoorwaarden.
Op 10 december 2019 vindt publicatie plaats van het Besluit van de Minister voor Medische
Zorg van 2 december 2019, 1621041-199484-VGP, houdende aanwijzing van dierenartsen
als bedoeld in artikel 30 en 31 van Verordening officiële controles en andere officiële

9

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32017R0625

© CPD 2020

pagina 7 van 10

activiteiten 10. Het besluit geeft aan dat de taken voor het uitvoeren van controle op het
leveren melk van gezonde koeien en het geven van instructie aan de melkveehouder de SGD
geregistreerde dierenarts wordt aangewezen.
Op 13 december volgt de publicatie van het “Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit van 10 december 2019, nr. WJZ/ 19260258 , tot aanwijzing van
dierenartsen als bedoeld in artikel 30 en 31 van Verordening officiële controles” 11. Het
Besluit geeft aan dat voor de te delegeren officiële taken de CIBG-geregistreerde dierenarts
wordt aangewezen. Het gaat daarbij om onder andere antemortem keuring / het volgen van
de gezondheidssituaties op het bedrijf en werkzaamheden in het kader van opsporing,
preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten die onder verantwoordelijkheid en in
opdracht van de NVWA worden uitgevoerd.
Voor CPD-leden is beschikbaar gesteld een overzicht gebeurtenissen en besluiten in verband
met KoeMonitor12.
Parallel aan de KoeMonitor loopt het overleg over de ontwikkeling van de KNMvD-richtlijn
inzet van vruchtbaarheidshormonen bij rundvee. Voor CPD-leden is beschikbaar gesteld een
overzicht gebeurtenissen en besluiten in verband de ontwikkeling van deze richtlijn13.
Varkens welzijnscheck
Het CPD heeft met meerdere collegae meegedacht in de welzijnscheck voor varkens en de
communicatie door de Producenten Organisatie Varkenshouderij. Tevens is meegewerkt aan
het ontwikkelen van coaching traject voor varkenshouderij in het benchmark actiegebied. De
medewerking maakt onderdeel uit van het project Kritische Succes Factoren-varkenshouderij
en het CPD-voorstel om gedurende periode dat rode bedrijven in het coaching traject zitten
deze niet mee te nemen in de Veterinaire Benchmarkindicator.
Inspectie en Recht in relatie tot richtlijnen
Het CPD staat vanuit een onafhankelijke rol en positie practici bij in relatie tot contacten met
NVWA en ANVS. Door die contacten wordt ervaring opgebouwd om leden bij te staan maar
ook om zaken in het periodieke handhavingsoverleg NVWA-LNV-CPD-KNMvD aan de orde te
stellen. In vrijwel alle gevallen gaat het om onduidelijkheid over de positionering van
richtlijnen voor veterinair handelen. Op basis van ontwikkelingen en uitspraken wordt
‘Inspectie en recht’ geüpdatet.
Evaluatie gewijzigde UDD-regeling.
In navolging op de wens de UDD-regeling te vereenvoudigen heeft het Ministerie van LNV
Wageningen Livestock Research opdracht gegeven tot het uitvoeren van onderzoek. CPDleden hebben deelgenomen aan de groepsinterviews. De rapportage van wordt in 2020
verwacht.

10
11
12
13

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-67065.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-68557.html
https://www.cpd-online.nl/download_file/513/0
https://www.cpd-online.nl/download_file/679/0
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2.8

CPD-CREDITS

In het verenigingsjaar 2019 zijn aan 53 nascholingsactiviteiten CPD-credits toegekend14.

2.9

CPD LEDENVOORDEEL

Interpolis zegt op 6 juni 2019 de overeenkomst op met als rede dat de samenwerking geen
nieuwe deelnemers heeft opgeleverd 15.

2.10 CPD NIEUWSFLITSEN
In 2019 zijn 24 nieuwsflitsen verstuurd en op het besloten deel van de website geplaatst.

3.

FINANCIEEL VERSLAG 2019

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 en wordt toegekend bij inschrijving in
www.diergeneeskundigregister.nl van het Ministerie van VWS. Daarnaast kent het CPD het
buitengewone lidmaatschap waarvoor een nummer wordt gegenereerd in het administratieen boekhoudpakket SnelStart met relatienummer 738948. Met 53 Graden Noord en SnelStart
zijn in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
verwerkersovereenkomsten gesloten. In verband met diverse bewaartermijnen van gegevens
is in 2018 de ledenadministratie onder “Mijn CPD” gesepareerd van de financiële
administratie in SnelStart. De administratie van het studentenlidmaatschap wordt in verband
met de AVG gescheiden van “Mijn CPD” gevoerd.
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 2019 zijn alle financiële transacties via de bankrekening gegaan en is geen kasgeld
gehanteerd. Bankmutaties worden rechtstreeks in SnelStart ingelezen. Het CPD is bij
oprichting vrijgesteld van BTW. Het CPD heeft geen winstoogmerk.

In 2015 zijn aan 40; in 2016 aan 75; in 2017 aan 60; 2018 aan 45 nascholingsactiviteiten CPD-credits toegekend. De
daling ten opzichte van 2017 is te verklaren uit de opzet van een eigen waarderingssysteem door complementair werkende
dierenartsen.
15 https://www.cpd-online.nl/download_file/685/0
14
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Het lidmaatschap in 2019 bedraagt voor practici ondernemers en buitengewone leden €
475,- en voor practici in loondienst € 175,-. In het laatste kwartaal is in het kader van
ledenwerving bij inschrijving geen contributie in rekening gebracht. Het studentenlidmaatschap en het eerste jaar na afstuderen is gratis.

3.2

VERSLAG & CONTROLE

Ten behoeve van de ALV d.d. 16 mei 2019 hebben de leden drs. L.C.M. Boonen (Luc) en R.
Holle (Robin) de balans en staat van baten en lasten 2018 onderzocht. Na verslag van de
commissie en goedkeuring door de ALV van het financiële jaarverslag 2018 is decharge
verleend aan het CPD-bestuur. Vervolgens heeft de ALV de commissie van onderzoek voor
het boekjaar 2019 benoemd i.c. drs. R. Holle (Robin) en J.P.G.L van Helmond (Jan). Verslag
over boekjaar 2019 maakt onderdeel uit van de ALV d.d. 27 oktober 2020.
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