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INFORMATIE VOOR CPD-LEDEN WERKZAAM IN DE RUNDVEEPRAKTIJK
OVERZICHT GEBEURTENISSEN & BESLUITEN I.V.M. GEBRUIK VAN VRUCHTBAARHEIDSHORMONEN
RUNDVEE (versie 17 juni 2020)
Aanleiding voor het overzicht is het initiatief van KNMvD om de richtlijn vruchtbaarheidsbegeleiding
rundveebedrijven te ontwikkelen.
Dit overzicht heeft tot doel CPD-leden inzicht te geven in de gebeurtenissen en besluiten i.v.m.
gebruik van vruchtbaarheidshormonen bij rundvee en daarmee duidelijkheid te verschaffen over de
belangenbehartiging door het CPD-bestuur, de CPD-afgevaardigden in het College van
Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts (CvB) van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD), de
CPD-afgevaardigden adviseur in de Commissie Diergezondheid en Kwaliteit Runderen (DKR) van de
vereniging ZuivelNL (drie leden: Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Land en Tuinbouw Organisatie
(LTO) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)) en de Stuurgroep Verantwoord Medicijngebruik
Runderen van de DKR.
De CPD-belangenbehartiging in kader van de toepassing van vruchtbaarheidshormonen bij rundvee
betreft als uitgangspunt voor ‘verantwoord diergeneesmiddelen gebruik’ het hanteren:
Ø van de, bij Ministeriele beschikking vastgestelde, samenvatting van productkenmerken (SPC) van
een diergeneesmiddel met daarin opgenomen speciale waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen;
Ø van de wettelijke bepalingen voor de dierenarts én de dierhouder m.b.t. voorschrijven, afleveren en
toepassen rekening houdend met Verordening EU 2019/6 van 11 december 20181 welke in werking
is getreden op 27 januari 2019;
Ø het NVWA ‘specifiek interventiebeleid diergeneesmiddelen’2 met bijbehorende bijlage3 en het
aangepaste interventiebeleid per 1 december 20194 waarin staat verwoord de zorgvuldigheidsplicht
en waarbij is vast te stellen dat niet naar private ‘veterinaire veldnormen’ wordt verwezen.
Het CPD signaleert, in geval van het gebruik van vruchtbaarheidshormonen, de drang tot vergaande
bovenwettelijke regulering met mogelijke sturing op de inzet van middelen. Initiële aanleiding voor de
drang is het rapport van Wakker Dier ‘Hormoongebruik in de Vee-industrie’ van 20 januari 20145.
Voor bovenwettelijke bepalingen bewaakt het CPD:
Ø noodzaak en nut van de bepaling;
Ø de werkbaarheid voor de praktijk van eventuele bepalingen die dienen praktisch en niet star te zijn;
Ø de verantwoordelijkheden op de juiste plaats;
Ø de interpretatie m.b.t. privaat opgestelde ‘veterinaire veldnormen’ 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;
Ø voor kwaliteitssystemen de implementatie van bovenwettelijke bepalingen: inhoudelijk correct,
voldoende geaccepteerd en geactualiseerd inclusief de evaluatie in het bijzonder wat betreft de
werkbaarheid, 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;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=nl
NVWA Specifiek interventiebeleid diergeneesmiddelen IB02-SPEC03 versie 5 d.d. 1 januari 2017:
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/documenten/export/veterinair/ks-documenten/interventiebeleid/ib02-spec03diergeneesmiddelen-v5
3 NVWA bijlage Specifiek interventiebeleid diergeneesmiddelen IB02-SPEC03 versie 5 d.d. 1 januari 2017:
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/documenten/export/veterinair/ks-documenten/interventiebeleid/ib02-spec03-bijlage-1
4 https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/toezicht-maatregelen-en-boetes/interventiebeleid waaronder het
Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit van 14 oktober 2019 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC
17, versie 04) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-59472.html
5 https://files.wakkerdier.nl/app/uploads/2017/10/18154933/Hormoongebruik-in-de-vee-industrie.pdf
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Ø de relatie tot de “Leidraad samenwerking tussen concurrenten” d.d. 26 februari 20196;
Ø 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;
Ø 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 geeft steeds aan een nadrukkelijke voorkeur voor doelvoorschriften te hebben in plaats van
middelvoorschriften / werkinstructies. Doelvoorschriften bieden flexibiliteit en stimuleren het
professionele handelen.
Het onderstaande overzicht geeft de belangrijkste gebeurtenissen weer en schetst de context waarin
besluiten zijn en worden genomen. De opmerkingen schetsen inzicht in verzoeken / acties en de
eventuele opvolging daarvan.
De informatie is opgesteld voor CPD-leden (zie bijlage 1) waarbij de redactie wordt gevoerd door Hugo
de Groot CPD algemeen secretaris. Heeft u opmerkingen, aanvullingen, suggesties voor verbetering of
vragen neem dan contact op via info@cpd-online.nl of 06 13 72 74 72. Op deze informatie is de
weergegeven disclaimer (zie bijlage 2) van toepassing.
PERIODE – DATUM

GEBEURTENISSEN EN BESLUITEN

1 juni 2016

Raad voor Dierenaangelegenheden publiceert de zienswijze ‘hoogproductief
melkvee: grenzen aan de groei’7. De RDA is gevraagd om advies uit te brengen
over de gevolgen op de selectie en fokken op hoge productie voor de gezondheid
en welzijn van melkvee en zich uit te spreken over de grenzen. De RDA heeft de
vraagstelling verbreed door het management mee te nemen in haar zienswijze.

20 december 2013

De Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer (VGH) van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) brengt een standpunt uit over ‘de
inzet van vruchtbaarheidshormonen in de rundveehouderij’. De KNMvD-VGH
beroept zich in het standpunt op de KNMvD-statuten en de ‘Code voor de
dierenarts’ en refereert in het standpunt aan de RDA-zienswijze uit 20068.

20 januari 2014

Wakker Dier brengt het rapport ‘Hormoongebruik in de Vee-industrie’9 uit. In haar
persbericht ‘zorgen om hormoongebruik voor goedkope karbonade en melk’
refereert Wakker Dier o.a. aan het KNMvD-standpunt10.

29 januari 2014

De Vaste Commissie voor Economische Zaken verzoekt het Kabinet om een reactie
op het rapport van Wakker Dier.

27 maart 2014

Brief van de Staatssecretaris van Economische zaken aan Tweede Kamer met de
Kabinetsreactie op het rapport van Wakker Dier11: de reactie gaat o.a. in op van
overheidswege toegelaten stoffen voor zoötechnische of therapeutische
behandelingen, die ook van nature in dieren voorkomen. Deze stoffen hebben
geen negatieve effecten op de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Tevens
geeft de Staatssecretaris aan voornemens te zijn om de KNMvD de vraag te stellen
de omvang van en de trend in het gebruik van vruchtbaarheidshormonen in beeld
te brengen, te analyseren of het gebruik van vruchtbaarheidshormonen zorgvuldig
gebeurt en of het dierenwelzijn en de diergezondheid hierbij geborgd zijn.
Opmerking: de inhoud en status van de uitvraag van het Ministerie aan KNMvD zijn
bij het CPD niet bekend evenals de terugkoppeling op die uitvraag.

1 december 2014

Tijdschrift voor Diergeneeskunde, het KNMvD-verenigingsblad, publiceert een
coverstory onder de titel ‘De “Veterinary Statutory Body” in Nederland’ waarin bij

https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-samenwerking-tussen-concurrenten
https://www.rda.nl/publicaties/zienswijzen/2006/06/01/rda-zienswijze-hoogproductief-melkvee-grenzen-aan-groei
8 https://www.knmvd.nl/app/uploads/2018/07/STANDPUNT-GEBRUIK-VAN-VRUCHTBAARHEIDSHORMENEN-IN-DEMELKVEEHOUDERIJ.pdf
9 https://files.wakkerdier.nl/app/uploads/2017/10/18154933/Hormoongebruik-in-de-vee-industrie.pdf
10 https://www.wakkerdier.nl/persberichten/zorgen-om-hormoongebruik-voor-goedkope-karbonade-en-melk/
11 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-727.html
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monde van mw. dr. C.J.M. Bruschke, Chief Veterinary Officer, in samenspraak met
dhr. drs. J.L.M. Vaarten, directeur Federation of Veterinarians of Europe, o.a. wordt
aangegeven dat de ‘Code voor de Dierenarts’ alleen van toepassing is op leden van
de KNMvD12. Tevens wordt het spanningsveld tussen belangenbehartiging en
normstelling gesignaleerd: klik hier. Opmerking: aanleiding voor het artikel is de
onduidelijkheid over de positie van private opgestelde veterinaire normen in relatie
tot wettelijke bepalingen en de handhaving door NVWA.

23 februari 2015

KNMvD richtlijncommissie van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren
(GGL) legt vragen voor aan KNMvD-VGH, ‘kernpraktijken rundvee’ en CPD: klik
hier. Het bericht geeft aan dat de zuivelsector budget beschikbaar heeft gesteld
om het hormoongebruik eventueel te ‘vangen’ in een richtlijn. Doel van de vragen
is te beoordelen of hier een veterinair probleem in de breedste zin van het woord
aanwezig is en mogelijke knelpunten in een richtlijn vastgelegd kunnen worden.

6 maart 2015

Het CPD geeft een reactie op vragen die KNMvD-GGL richtlijncommissie heeft
voorgelegd. In de reactie wordt beargumenteerd aangegeven dat een richtlijn
overbodig is en mogelijk ongewenste effecten heeft: klik hier.

3 december 2015

Het CPD verzoekt KNMvD in een bestuurlijk overleg dringend om de ‘veterinaire
veldnormen’13 in revisie te plaatsen om voor handhavende instanties duidelijk te
maken dat deze géén wet zijn en niet als zodanig bij sanctionering gehanteerd
kunnen worden. Aanleiding is het door NVWA betrekken van ‘veterinaire
veldnormen’ bij handhavingstrajecten in het bijzonder bij bestuurlijke boetes14.
Opmerking: KNMvD gaat niet op het verzoek in. De onderbouwing voor dat besluit
is niet duidelijk. Ook een vervolggesprek d.d. 30 maart 2016 met GGLbestuursleden in aanwezigheid van de KNMvD-voorzitter leidt niet tot actie van de
zijde van de KNMvD.

13 januari 2016

Jurisprudentie: het bepalen van de Goede Veterinaire Praktijk is bij Wet aan het
Veterinair Tuchtcollege (VTC) en het Veterinaire Beroepscollege (VBC)15.

3 augustus 2016

Het CPD neemt kennis van de KNMvD ‘taakopdracht richtlijn
vruchtbaarheidsbegeleiding rundvee’. KNMvD geeft aan het voortouw te willen
nemen en met een veterinaire richtlijn invulling te geven aan het standpunt van de
KNMvD-VGH: klik hier.

1 september 2016

Het CPD doet verslag aan het KNMvD-VGH-bestuur over de raadpleging van de
achterban via iDiaLoog over de inzet van vruchtbaarheidshormonen bij rundvee:
klik hier. Uit de respons komt duidelijk naar voren dat de nadere regels ter
aanvulling op beschikbare informatie voor de veterinaire achterban niet
noodzakelijk worden geacht. Derhalve het dringende advies om voor de inzet van
vruchtbaarheidshormonen in de rundveehouderij geen richtlijn op te stellen en
andere wegen te zoeken om de doelgroepen te informeren.

9 september 2016

CPD neemt kennis van KNMvD projectplan opstellen richtlijn
vruchtbaarheidsbegeleiding rundvee: klik hier.

18 november 2016

Antwoord KNMvD-VGH bestuur op CPD-brief 1 september 2016: klik hier. Het
VGH-bestuur geeft aan het KNMvD-besluit te ondersteunen om een richtlijn
vruchtbaarheidsbegeleiding te ontwikkelen.

1 januari 2017

NVWA publiceert haar interventiebeleid waarin de zorgvuldigheidsplicht bij het
voorschrijven16 wordt beschreven: diagnose en verdere omstandigheden: bedrijf

Tijdschrift voor Diergeneeskunde ‘De “Veterinary Statutory Body” in Nederland’ nr 12 december 2014, 9-11 zie bijlage
bij de brief aan KNMvD-vorzitter d.d. 7 mei 2020.

12

KNMvD-standpunten, -standaarden, -codes, -gidsen, -leidraden, -formularia, -richtlijnen/werkinstructies
Artikel 8.7 Wet dieren: Onze Minister kan een overtreder een bestuurlijke boete opleggen.
Rechtbank Den Haag, 13 januari 2016 C/09/487775/ HA ZA 15-541
16 Normnummer G2.6 NVWA Specifiek interventiebeleid diergeneesmiddelen IB02-SPEC03 versie 5 d.d. 1 januari 2017:
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/documenten/export/veterinair/ks-documenten/interventiebeleid/ib02-spec03-bijlage-1
13
14
15
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en dieren kennen inclusief de medicatiehistorie. Het NVWA-interventiebeleid
verwijst niet naar ‘veterinaire veldnormen’.

4 januari 2017

Het CPD ontvangt van de GGL-richtlijncommissie een blauwdruk: klik hier. In de
informele reactie daarop wordt o.a. aangegeven dat in de taakopdracht relevante
bronnen ontbreken waaronder het rapport van Wakker Dier d.d. 20 januari 2014
en de Kamerbrief met Kabinetsreactie van 27 maart 2014. Verder wordt
aangegeven dat in de blauwdruk de doelvraag ontbreekt evenals de aanpak als er
voor de ‘zuivel’ onwelgevallige opmerkingen in komen. Verder wordt er nogmaals
op gewezen dat de overheid middelen tot de markt heeft toegelaten die
routinematig gebruik of koppelsgewijze toepassing toestaan. In dat verband wordt
de vraag gesteld wat de richtlijn daar voor rol in gaat spelen. Tevens worden er
vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid in relatie tot de financiering van de
richtlijn door ZuivelNL. Opmerking: de inhoud en gestelde randvoorwaarden van de
uitvraag van ZuivelNL aan KNMvD voor het opstellen van de richtlijn zijn bij het
CPD niet bekend.

6 januari 2017

Het CPD neemt contact op met Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met de
vraag of zij als belangenorganisatie collectieve inbreng leveren op richtlijnen die
de vereniging Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) opstelt. Uit dat
gesprek komt naar voren dat geen inbreng wordt geleverd o.a. om leden vanuit
een onafhankelijke positie bij te kunnen staan.

28 juni 2017

Het CPD meldt KNMvD dat met betrekking tot professionele standaarden /
veterinaire veldnormen (richtlijnen, formularia, leidraden, codes, gidsen en
overige bepalingen) en standpunten die KNMvD beoogt van toepassing te laten
zijn voor niet KNMvD-leden handelt naar analogie van de humane
gezondheidszorg waarbij belangenorganisaties zoals de LHV geen collectieve
inbreng leveren op private ‘normen’ van organisaties die de rol vervullen als
opsteller van richtlijnen zoals de vereniging NHG. Het CPD kiest ervoor leden
vanuit een onafhankelijke positie bij te staan evenals het behartigen van de
belangen van de practicus en praktijken. Consulatie is coöptatie en betekent
commitment aan de uitkomst waarmee de onafhankelijke bijstand aan CPD-leden
wordt belemmerd en de belangenbehartiging wordt geblokkeerd. Opmerking: het
besluit geen collectieve inbreng te leveren op ‘veterinaire veldnormen’ is tevens
ingegeven door de ervaring dat inhoudelijke inbreng en/of onder de aandacht
brengen van (inter-) nationale wetenschappelijke ontwikkelingen dan wel
praktijkervaringen niet worden opgepakt voor aanpassing van de veterinaire
veldnormen en/of worden uitgesteld tot een volgende revisie waarbij veelal de
revisiedatum wordt overschreden. Tevens neemt het belang van onafhankelijke
bijstand toe vanwege de handhaving door NVWA en haar interpretatie van de
richtlijnen bij inspectie en sanctionering.

14 augustus 2017

In een bezwaar- en beroepsprocedure tegen een bestuurlijke boete geeft NVWA
aan de KNMvD-richtlijnen niet te hanteren bij het vaststellen van een
overtreding17. Opmerking: ondanks de uitspraak blijven NVWA-inspecteurs de
KNMvD veterinaire veldnormen betrekken bij inspectie en rapporten van
bevindingen inclusief het opleggen van sancties waaronder bestuurlijke boetes.

4 oktober 2017

KNMvD brengt haar standpunt ‘diergeneesmiddelen met
vruchtbaarheidshormoon Pregnant Mare Serum Gonadotrofine (PMSG)’18 uit en
geeft daarin tevens een standpunt m.b.t. vruchtbaarheidsproblemen op
veehouderijbedrijven. Opmerking: het is niet duidelijk of raadpleging van de
KNMvD-leden over dit standpunt heeft plaatsgevonden en de farmaceutische
bedrijven en/of veehouderijsectoren bij het tot stand komen van het standpunt
zijn betrokken.

17

18

Uitspraak van de rechtbank ROT 17/375 BC TA 01 van 14 augustus 2017
https://www.knmvd.nl/app/uploads/2018/07/171004-KNMVD-STANDPUNT-PMSG-DEFINITIEF.pdf
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3 september 2018

Het CPD treedt toe tot de Stuurgroep Verantwoord Medicijngebruik Rundvee
(SVMR) van de ZuivelNL themagroep rundergezondheid: Diergezondheid en
Kwaliteit Runderen (DKR). De stuurgroep is de opvolger van de TaskForce ABRES
werkgroep rundvee die is ingesteld n.a.v. het convenant reductie van
antibioticumresistentie (ABRES) d.d. 3 december 2008. De SVMR werkt in opdracht
van de DKR en heeft als doel het tijdig signaleren van trends en ontwikkelingen in
het gebruik van diergeneesmiddelen en op basis hiervan beleid ontwikkelen en
uitvoeren ten behoeve van een verantwoord medicijngebruik bij rundvee.

25 oktober 2018

CPD-brief aan voorzitter van het Veterinair Tuchtcollege inzake positie van
‘veterinaire veldnormen’ waarop d.d. 2 november 2018 een reactie is ontvangen:
klik hier. Opmerking: mede aanleiding voor de brief aan de voorzitter van het VTC
is de onduidelijkheid van privaat opgestelde ‘veterinaire veldnormen’ in relatie tot
procedures Wet Dieren artikel 8.44 lid 2 ex artikel 7.6 en volgende en de
beoordeling van de zorgplicht.

19 maart 2019

Het CPD heeft in de SVMR naar aanleiding van de agendering van de KNMvDrichtlijn vruchtbaarheidsbegeleiding, die in opdracht van ZuivelNL wordt opgesteld,
het verzoek gedaan de Kabinetsreactie op het rapport van Wakker Dier
“Hormoongebruik in de vee-industrie” van 27 maart 2014 te betrekken om een
afweging te maken of nadere maatregelen überhaupt nodig zijn. De overheid heeft
vruchtbaarheidshormonen voor toepassing met in de productkenmerken (SPC)
omschreven waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen tot de markt toegelaten.
Private bovenwettelijke bepalingen m.b.t. het voorschrijven en inzetten kunnen
marktsturend zijn. Tevens wordt gewezen op het gebrek aan draagvlak voor een
richtlijn zoals blijkt uit de iDiaLoog. De SVMR adviseert de DKR om KNMvD te
herinneren aan de gestelde deadline voor het opleveren van de richtlijn.
Opmerking: de CPD-inbreng wordt geleverd i.v.m. de mogelijke consequenties
voor nadere bovenwettelijke maatregelen voor dierenarts en veehouder,
bijvoorbeeld door opname van de richtlijn in KoeMonitor, waarvan ZuivelNL
eigenaar / regelinghouder is.

19 september 2019

In de SVMR wordt gemeld dat er nog geen deelbaar conceptrichtlijn beschikbaar is
en er wel voortgang wordt geboekt. De verwachting wordt geuit dat eind december
het eindproduct wordt opgeleverd.

16 maart 2020

Het CPD ontvangt van het KNMvD-bureau een uitnodiging voor consulatie van de
conceptrichtlijn vruchtbaarheidsbegeleiding rundvee: klik hier. In telefonisch
contact met een KNMvD-bestuurslid wordt uitleg gegeven dat het CPD op basis
van haar besluit van 28 juni 2017 niet op het consultatieverzoek zal ingaan en
krijgt in dat gesprek het verzoek om in een schriftelijke reactie op de uitnodiging
een nadere toelichting te geven.

23 maart 2020

CPD-brief toelichting op uitnodiging consulatie conceptrichtlijn
vruchtbaarheidsbegeleiding: klik hier.

7 mei 2020

Het CPD ontvangt de stukken voor de SVMR-vergadering van 13 mei 2020 waar
staat geagendeerd de concept KNMvD-richtlijn vruchtbaarheidsbegeleiding
rundvee. Ter voorbereiding op de vergadering wordt gesignaleerd dat het CPD in
de conceptrichtlijn staat vermeld als geconsulteerde partij zonder dat er aan de
brief van 23 maart 2020 wordt gerefereerd, inhoudelijke inbreng is geleverd
en/of over de vermelding als zodanig overleg is gevoerd. Omdat derden zonder
de achtergrond te kennen de conclusie zouden kunnen trekken dat het CPD als
vermelde geconsulteerde partij de richtlijn ondersteunt en het met de inhoud
ervan eens is, is KNMvD gevraagd de passage aan te passen. Opmerking: op het
verzoek is tot op heden geen reactie ontvangen anders dan er op 13 mei door de
KNMvD-voorzitter de mededeling per mail is gedaan dat een aanpassing zal
worden doorgevoerd. Op 12 mei 2020 is voorafgaand aan de vergadering van de
SVMR bericht gedaan aan de leden (klik hier) met het verzoek om aan de agenda
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toe te voegen een voorzet te komen tot een eenduidige interpretatie van het
begrip ‘verantwoord diergeneesmiddelengebruik’: klik hier. Dit mede in relatie
tot het agendapunt ‘KNMvD richtlijn vruchtbaarheidsbegeleiding rundvee’.

7 mei 2020

Het CPD doet aan KNMvD-voorzitter een herhaald verzoek de KNMvD-richtlijnen
in revisie te plaatsen: klik hier. Opmerking: dit verzoek is op 3 juni 2020
mondeling toegelicht. Vervolggesprekken worden gepland.

13 mei 2020

De SVMR biedt tijdens de vergadering geen ruimte de CPD-voorzet van 12 mei te
behandelen, deze wordt doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst. Bij de
behandeling van de conceptrichtlijn vraagt het CPD nogmaals aandacht voor de
ingebrachte bezwaren. De SVMR komt tot een eerste advies voor de DKR van 19
juni 2020. In het verslag wordt echter opgenomen dat de SVMR tot een ‘positief’
advies komt. De opmerking hierover n.a.v. het conceptverslag, gericht aan de
voorzitter van de SVMR en secretaris, wordt niet overgenomen. Opmerking dit
blijkt uit de agenda en bijlagen voor de DKR d.d. 19 juni 2020.

16 juni 2020

De DKR ontvangt als nazending concept III van de KNMvD richtlijn
vruchtbaarheidsbegeleiding rundvee voor de vergadering van 19 juni 2020
waarbij de mededeling wordt gedaan dat deze versie voorligt bij de
autorisatiecommissie. Vastgesteld wordt dat de toegezegde aanpassingen m.b.t.
de beschrijving consultatie niet zijn doorgevoerd. Hierover wordt telefonisch
contact opgenomen met de KNMvD-voorzitter gevolgd door een schriftelijke
bevestiging waarin tevens een oplossing wordt voorgelegd: klik hier. Opmerking:
actie is noodzakelijk i.v.m. de rol en positie van het CPD in relatie tot de
onafhankelijke bijstand van dierenartsen bij eventuele toekomstige juridische
procedures indien bijvoorbeeld NVWA de richtlijn bij inspectie en handhaving
betrekt.

Bijlage 1
COLLECTIEF PRAKTISERENDE DIERENARTSEN (CPD)
Het Collectief Praktiserende Dierenartsen is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván en vóór practici. Het CPD heeft sinds
haar oprichtingsvergadering op de Faculteit Diergeneeskunde op 19 december 2013 en de statutaire oprichting op 17 januari
2014 een succesvolle start en ontwikkeling doorgemaakt. Het CPD hanteert de European Veterinary Code of Conduct die is
opgesteld door de Federation of Veterinarians of Europe als algemeen afwegingskader voor haar aanpak en lobby. Daarbij
stelt het CPD de belangen van de praktiserende dierenartsen en het dier centraal. Het CPD heeft afgevaardigden in diverse
overlegorganen o.a. opvolgers van de werkgroepen van de Task Force ABRES, de Colleges van Belanghebbenden Geborgde
Dierenartsen, de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa en onderhoudt contacten met ministeries, NVWA en Faculteit
Diergeneeskunde. Het CPD is voorstander van werkbare normen die het professionele handelen stimuleren en praktisch en
niet star zijn. Meer informatie over het CPD en de mogelijkheden voor het opnemen van contact: www.cpd-online.nl.

Bijlage 2
DISCLAIMER
Het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) betracht zorgvuldigheid als het gaat om het geven van betrouwbare en
actuele informatie aan de leden. Het CPD kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel
is. Daarom kunnen aan de informatie alsmede eventuele advies – per telefoon of e-mail, of pagina’s van de CPD-website –
geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het CPD geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of
onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of
inherent aan het verspreiden van informatie via het internet of diensten door het CPD. In de informatie kunnen hyperlinks of
andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het CPD is niet
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van die websites, de informatie van derden en het verwijderen /
aanpassen van informatie door derden. Op de inhoud van de informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de
teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere
informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het CPD, haar licentiegevers en/of haar partners
toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en daarop aangeboden diensten gebruik te
maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het CPD mag u de inhoud niet voor andere
doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan
wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.
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