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Geacht SGD-bestuur  
 

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) ontving op maandag 22 februari 2021 kort na het 
middaguur bericht van de heer Toon van Hoof waarin hij aangaf zijn functie als SGD-bestuurslid te 
hebben neergelegd. In navolging daarop hebben dierenartsen en ook de CPD-afgevaardigden in het 
College van Belanghebbenden (CvB) en het CPD-bestuur, kort voorafgaand aan de SGD-webinar 
‘BGP-tool Geborgde Rundveedierenarts’, kennis kunnen nemen van het persbericht ‘ZuivelNL en 
SGD bereiken akkoord over praktische uitvoering BGP en KoeAlert’ 1. Beide berichten beschouwen 
we als uiterst alarmerend en geven niet het vertrouwen dat ZuivelNL en SGD ermee denken uit te 
stralen. Beide berichten roepen onmiddellijk de vraag op of de gepubliceerde ‘deal’ wel een 
‘statutair akkoord’ is. Het SGD-bestuur heeft de statutaire plicht om over contracten met externe 
partijen het CvB te raadplegen (screenprint SGD-statuut artikel 7 besluitvorming lid 12). 
 

 
 

Het CPD stelt vast dat het CvB in meerderheid heeft besloten tot het Reglement Geborgde 
Rundveedierenarts en bijlagen per 1 januari 2021 waarbij het SGD-bestuur dat heeft bekrachtigd en 
dierenartsen daarmee invulling kunnen geven aan wettelijke bepalingen en de ministeriele besluiten 
in het kader van de OCR.  
 

Het CPD heeft gezien dat voor het CvB van 8 maart a.s. ter meningsvorming staat geagendeerd 
een werkbare (technische) oplossing tussen KoeMonitor en BGP-tool. Het CPD stelt vast dat het 
persbericht vooruitloopt op die meningsvorming en vreest naar aanleiding van het opstappen van 
de heer Van Hoof dat het persbericht zich niet beperkt tot een technische oplossing. Het CPD 
verzoekt het SGD-bestuur voorafgaand aan de vergadering van het CvB aan te leveren de 
contracten die SGD en ZuivelNL zijn overeengekomen inclusief de daarmee verband houdende 
schriftelijke instemming van de overheid (VWS en COKZ / LNV en NVWA) aangezien het persbericht 
ministeriële besluiten betreft.     
 

In afwachting.  
 

Met vriendelijke groet 
Collectief Praktiserende Dierenartsen  
 
Fieke van Genugten, CPD-vicevoorzitter aandachtveld gezondheidszorg herkauwers  
Annemarie Olsman-Vrielink, CPD-afgevaardigde in het CvB Geborgde Rundveedierenarts  
                                                
1 https://cdn.i-pulse.nl/geborgdedierenarts/Userfiles/persbericht-zuivelnl-sgd-22-februari-2021-final.pdf  


