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Geachte CPD-afgevaardigden naar de Colleges van Belanghebbenden en CPD-bestuur,
Bij deze bevestigen we de ontvangst van uw schrijven d.d. 9 januari jl. betreffende:
• de wijziging van de statuten van de SGD
•

de samenstelling van het SGD-bestuur

•

de aanpassing van de reglementen van de SGD (ontdoen van verwijzingen naar de KNMvD,
vereenvoudiging en garantie van de omgang met privacy- en concurrentiegevoelige
gegevens)

•

de beperking van de gevolgen van de eenzijdige opzegging van de overeenkomst van
Corilus en Kiwa VERIN m.b.t. de doorgifte van aflevergegevens van diergeneesmiddelen in
de erkende databanken

•

de registratie van de geborgde dierenarts op basis van UDN

Het SGD-bestuur stelt voor om de punten uit uw brief te bespreken in een bestuurlijk overleg met
KNMvD en CPD als representatieve dierenartsenorganisaties.
Vanuit de zijde van het SGD-bestuur komen de volgende agendapunten naar voren:
• de wijze van vertegenwoordiging vanuit de beroepsorganisaties in de SDa gremia

•

de wijze waarop de SDa-bijdrage wordt geïnd

•

de stagnering van aflevergegevens van diergeneesmiddelen van dierenartsen aan de twee
sectorale databanken die door Kiwa VERIN/SKV worden beheerd

•

de identificatie en registratie van geborgde dierenartsen

We hopen door een bestuurlijk overleg de agenda’s van de Colleges van Belanghebbenden niet
meer dan noodzakelijk te belasten met zaken die de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de SGD,
KNMvD en CPD raken. Hierdoor kunnen de CvB’s zich richten op de inhoud van de regelingen van
de SGD. Het bestuur wil graag met beide beroepsorganisaties gelijktijdig aan tafel omdat beide
beroepsorganisaties de geborgde dierenartsen vertegenwoordigen, de SGD op dit moment in gelijke
verhouding tot beide beroepsorganisaties staat, en hiermee voorkomen wordt dat het SGD-bestuur
op twee plaatsen en volgordelijk communicatie en overleg heeft met de representatieve organisaties
van dierenartsen.
Het bestuur van de CPD kan hiervoor eind deze week een datumprikker tegemoet zien.
Met vriendelijke groet,
Namens SGD-bestuurHenriette Elsinghorst
Secretaris SGD

