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Geacht SGD-bestuur,
De dialoog over de invulling van “goede veterinaire praktijk” wordt momenteel in meerdere Colleges van
Belanghebbenden (CvB) gevoerd. Aanleiding is de huidige positie van de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk bij
voedselproducerende dieren in de verschillende kwaliteitssystemen. Die gids wordt gehanteerd om eenzijdig nadere
bepalingen op te leggen. Voorbeelden van die bepalingen zijn de Code voor de Dierenarts voor de leden van
de KNMvD en richtlijnen voor veterinair handelen. Het CPD constateert dat het draagvlak voor deze nadere
bepalingen niet door de gehele beroepsgroep worden gedragen of nog in ontwikkeling is omdat de effecten van
nadere regels ervan in de praktijk nog moet blijken.
Het CPD stelt daarom voor de European Veterinary Code of Conduct van de Federation of Veterinarians of

Europe als algemeen afwegingskader in de preambule van reglementen op te nemen. Voor het gereguleerde

beroep dierenarts (Richtlijn 2006/123/EG en Richtlijn 2005/36/EC) schetst deze Europese gids immers het algemene
kader voor de relatie van de practicus m.b.t. het dier, de dierhouder, het veterinaire team, de maatschappij en
het bevoegde gezag: de overheid. Op deze wijze wordt voor de CvB’s de ruimte gecreëerd om nadere
bepalingen in de Europese context te beoordelen en in staat gesteld om een eigen afweging te maken m.b.t.
de noodzaak en proportionaliteit van private regels en kunnen discriminerende elementen zoals bijvoorbeeld de

gedwongen winkelnering voor nascholing en registraties worden voorkomen. De voorgestelde werkwijze stelt de

CvB’s en daarmee het SGD-bestuur in staat private regels in de reglementen op te nemen zodra het draagvlak
ervoor in de praktijk is bewezen. Het CPD is ervan overtuigd dat daarmee het draagvlak door de beroepsgroep
en de sectorpartijen voor de SGD-reglementen zal toenemen.
Wij vernemen graag of u deze aanpak ondersteunt en de Europese gids als algemeen afwegingskader in de
preambule van de reglementen op wil nemen. Uiteraard zijn we bereid om een nadere toelichting te geven.
Namens het CPD bestuur
Met vriendelijke groet,
Dhr. drs. F.M.C. Dirven
Voorzitter
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