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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 belangenbehartiger van, voor en door
practici.

2.

SECRETARIEEL VERSLAG 2018

2.1

BESTUUR CONSTITUTIONELE SAMENSTELLING
In het verenigingsjaar 2018 kent het CPD de volgende constitutionele samenstelling:
§ Drs. K. Koenders-van Gog (Karien) voorzitter (15 september 2016)
§ Drs. S.F. van Genugten (Fieke) vicevoorzitter met aandachtsveld gezondheidszorg
rundvee (28 mei 2015)
§ Drs. H.M.F. de Louw (Leonie) secretaris, met aandachtsveld gezondheidszorg
varkens (24 mei 2016)
§ Drs. E.R. van Proosdij (Rick) penningmeester met aandachtsveld gezondheidszorg
paard (28 mei 2015)
§ Drs. Y.C.J. Kersten-Klomp (Yolanda) bestuurslid met aandachtveld
gezondheidszorg gezelschapsdieren (16 mei 2018)
§ Drs. C.G. de Kruif (Kees) bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg
vleeskalveren (28 mei 2015)
§ Drs. R.M.W. Rietema (Richard) bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg
pluimvee (28 mei 2015)

2.2

LEDEN- EN BESTUURSVERGADERINGEN
In het verenigingsjaar 2018 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats op
29 mei 2018 in evenementenlocatie Mereveld te Utrecht.
Het CPD-bestuur is in 2018 zes keer bijeen geweest: 6 februari, 10 april, 29 mei
tevens ALV, 3 juli, 4 september samen met de CPD-afgevaardigden in de Colleges van
Belanghebbenden van de Stichting Geborgde Dierenarts en 2 oktober.

2.3

LEDENONTWIKKELING
Op 31 december 2018 telt het CPD 484 leden1 waarvan 259 gewone leden, 15
buitengewone leden en 210 studenten. In 2018 zijn acht opzeggingen ontvangen: zes
gewone leden waarvan vier wegens beëindiging van de praktijk. Verder hebben twee
buitengewone leden het lidmaatschap opgezegd waarvan één wegens wijziging van
functie.

1

Op 31 december 2017 bedraagt het ledenaantal 434 waarvan 240 gewone leden, 15 buitengewone leden en 179 studenten.
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2.4

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Voor veel organisaties was het effectueren van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 een tijdrovend traject. Zo ook voor het
CPD. Voor CPD-leden is voor de praktijk en klanten een informatiepakket uitgewerkt
en per nieuwsflits onder de aandacht van de CPD-leden gebracht. De informatie is op
het ledendeel van de CPD-website beschikbaar gesteld. Het betreft een overzicht voor
klanten van de praktijk (klik hier); informatie voor de praktijk (klik hier); voorbeeld
privacybeleid en -statement voor de praktijk (klik hier) en een voorbeeld opvragen
informatie door klanten (klik hier).
Voor de vereniging CPD is de website en “Mijn CPD” omgezet naar een omgeving met
een beveiligingsupgrade die AVG-proof is. Tevens zijn het privacybeleid en -statement
aangepast. In verband met de AVG zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met 53
Graden Noord inclusief de Roundcube @cpd-online.nl mailbox en SnelStart voor de
financiële boekhouding. Voor de verwerkersovereenkomsten was het noodzakelijk
persoonsgegeven in de “Mijn CPD” ledenadministratie, Roundcube @cpd-online.nl
mailbox; SnelStart financiële boekhouding te separeren, het bewaren van de gegevens
tot het minimum te beperken en de mailingfaciliteit voor CPD-leden met Mailchimp
door te voeren. Tevens is voor iDiaLoog een verwerkersovereenkomst aangegaan.

2.5

NETWERK EN VERTEGENWOORDIGINGEN
Op 31 december 2018 is het CPD in de volgende organisaties, overlegorganen en
projecten vertegenwoordigd:
Overheid:
§ NVWA en Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) periodiek
handhavingsoverleg: Karien Koenders en Hugo de Groot.
§ Ministerie van LNV overleg implementatie Official Controls Regulation2: Karien
Koenders en Hugo de Groot.
Faculteit Diergeneeskunde:
§ Maatschappelijke Advies Raad (MAR): Karien Koenders. In de voorbereiding op de
eerste MAR-bijeenkomst d.d. 11 april 2018 is een reactie gegeven op de oproep van
de Faculteit Diergeneeskunde tot het luiden van de noodklok in- en uitstroom van
landbouwhuisdierenstudenten nu en in de toekomst (klik hier).
Stichting Geborgde Dierenarts:
§ SGD bestuurlijk overleg CPD en KNMvD: Kees de Kruif en Hugo de Groot
§ College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts: Annemarie OlsmanVrielink (16 juni 2017)
§ College van Belanghebbenden Geborgde Varkensdierenarts: Rene Sol (13 juni 2014)
§ College van Belanghebbenden Geborgde Pluimveedierenarts: Albert Vink (18 maart
2016)
§ College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts: Hans Neleman (16
juni 2014)
Diergeneesmiddelenautoriteit SDa:
§ In verband met de statutaire ontkoppeling SGD – KNMvD zijn in 2018 de
voorbereiding getroffen voor afvaardiging namens dierenartsen in de Raad van

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
2
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Advies van de SDa en de opvolging namens dierenartsen in het SDa-bestuur. De
SDa heeft zich bereid verklaard haar statuten aan te passen en de afvaardiging
namens dierenartsen in de Raad van Advies op te nemen. Tevens wordt de
samenstelling van het klankbord van het expertpanel aangepast. De
voorbereidingen voor de voordracht van kandidaten is afgestemd in het bestuurlijk
overleg SGD-KNMvD-CPD (klik hier).
Producenten organisaties:
§ ZuivelNL commissie Diergezondheid en Kwaliteit Runderen (DKR) stuurgroep
Verantwoord Medicijngebruik: Hugo de Groot (3 september 2018)
§ Producenten Organisatie Varkenshouderij begeleidingscommissie Task force ABRES
varken: Karien Koenders (3 november 2016)
§ Stichting Brancheorganisatie Vleeskalveren werkgroep houderij: Hans Mensinga (12
mei 2014)
Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren:
§ Werkgroep erfbetreders: Hugo de Groot (19 september 2017)
Projecten:
§ Project Integraal Instrument Diergezondheid en Welzijn: opdrachtgever ZuivelNL
stuurgroep Fieke van Genugten & werkgroep doorontwikkeling & agenda lid
werkgroep communicatie Hugo de Groot
§ Project VETMAP: opdrachtgever Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
begeleidingscommissie namens het CPD-bestuur: Hugo de Groot.
§ Project Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) van 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): Rick van Proosdij en Yolanda Kersten-Klomp i.s.m.
inhoudsdeskundige Harm Verheul en namens het CPD-bestuur Hugo de Groot.
§ Project herziening UDD-regeling: opdrachtgever Ministerie Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, uitvoering Wageningen Livestock Research begeleidingscommissie
namens het CPD-bestuur: Hugo de Groot
Veterinaire studentenverenigingen
Diergeneeskundige Studenten Kring
§ Op 14 februari 2018 heeft Hugo de Groot namens CPD-bestuur en leden tijdens de
uitreiking van de 40ste Veterinaire Almanak “Quarantaine” het CPD-vat aangeboden
voor de aansluitende receptie.
§ Op 16 maart 2018 heeft het CPD deelgenomen aan de Veterinaire Praktijk en
Carrière Beurs.
§ Op 19 september heeft het CPD deelgenomen aan het DSK-sponsordiner.
Veterinaire Vee Fokkers Club “De Uithof”
§ Het CPD heeft ondersteuning verleend aan het zesde VVVF-lustrum “Spektakel”.
Met enige regelmaat wordt door het CPD-bestuur vastgesteld dat organisaties of
media over het CPD spreken zonder dat er voorafgaand met het CPD is gesproken. In
2018 was dit onder andere het geval bij het lanceren van het strategisch plan van
dierenartsencoöperatie Dactari. Zowel per brief (klik hier) als in gesprekken heeft het
CPD haar visie en mening onder de aandacht gebracht.

© CPD 2019

pagina 4 van 10

2.6

CPD-INBRENG O.A. OP BASIS VAN iDiaLoog
Het CPD-bestuur en afgevaardigden spannen zich, samen met leden, in om de
belangen van practici en praktijken te behartigen en streven ernaar het vak nu en in de
toekomst werkbaar te houden. Het CPD waakt over en komt op voor de onafhankelijke
en professionele positie van de practicus. Verantwoordelijkheden op de juiste plaats is
daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het geluid uit de praktijk is daarvoor van groot
belang. Dat geluid wordt middels iDiaLoog in kaart gebracht. De respons wordt ingezet
om beleidsmakers en beslissers inzicht te geven in het geluid uit de praktijk en te
gebruiken bij het nemen van besluiten.
Regels voor practici worden veelal door enkelen “bepaald” vervolgens “vertaald” en de
practicus moet het dan “doen”. Veelal mist de feedback-loop. Een regel is snel bedacht
maar welke impact heeft die regel op de dagelijkse werkzaamheden van de practicus,
de relatie met de klant en de zorg voor het dier? Vanaf de start en ook in 2018 heeft
het CPD zich weer volop ingespannen voor de omgang met privacy- en
concurrentiegevoelige klant-, dierenarts- en praktijkgegevens. Het CPD plaatst bij de
inbreng steeds de deskundigheid van de dierenarts en de zorg voor het dier centraal.
Tevens wordt voor voorschrijven van diergeneesmiddelen een Europees level playing
field nagestreefd. Om een verdere reductie van antibioticagebruik mogelijk te maken is
het noodzakelijk het beleid te richten op het onmiddellijk inzetten op de beste
behandeling van het dier vanuit de aanpak van de ziekteverwekkende kiem in relatie
tot de farmacodynamische en -kinetische eigenschappen van het antibioticum in het
doeldier. Dieren gezond houden en beter maken vormt immers de kern van het vak.
Bij de volgende onderwerpen is in het belang van practici en praktijken inbreng van het
CPD geleverd:
§ Het aanleveren van gegevens van voorgeschreven antibiotica aan de
aangewezen databanken
De aankoop van Corilus Veterinary B.V. met de VETCIS elektronische
gegevensuitwisseling door DGB-group in 2017 leidde met betrekking tot de
antibioticum-registratieketen van dierenarts tot sectorsystemen tot een nieuwe
situatie. De situatie was voor het CPD aanleiding om op 9 januari 2018 het bestuur
van de Stichting Geborgde Dierenarts aan te schrijven (klik hier). In dat schrijven is
het dringend verzoek gedaan om Geborgde Dierenartsen onmiddellijk te vrijwaren
van opmerkingen, minors dan wel majors over uitwisseling van gegevens door
controlerende instantie KIWA VERIN en actie te ondernemen voor een zorgvuldige
omgang met betrekking tot het gebruik van privacy- en concurrentiegevoelige
klant-, dierenarts- en praktijkgegevens. Zowel in 2017 als in 2018 is een
oplossingsrichting aangereikt en zijn concrete voorstellen voor aanpassing van
regelingen en reglementen ingediend.
In navolging op de brief aan het SGD-bestuur is op 11 januari 2018 ook een
verzoek aan NVWA gericht om niet handhavend op te treden bij vertraging in het
aanleveren van gegevens in de aangewezen databanken (klik hier). NVWA gaf op 29
januari 2018 in antwoord op het schrijven (klik hier) aan dat kennis was genomen
van de informatie over de omgang met klant-, dierenarts- en praktijkgegevens, de
ontwikkelingen nauwlettend te volgen en voor het handhavend optreden zelf een
afweging te maken op basis van het geldende interventiebeleid. Door de situatie en
de noodgedwongen (handmatige) afhandeling van het aanleveren van gegevens aan
de aangewezen databanken heeft dit wellicht gevolgen voor de vastgestelde 95,6%
betrouwbare afhandeling van gegevens genoemd in het KPMG onderzoek van
februari 2016 (klik hier).
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§ Zuivelproject Integraal Instrument Diergezondheid en Welzijn (IIDW)
Het IIDW-project dat in opdracht van ZuivelNL (vereniging met drie leden:
Nederlandse Zuivel Organisatie, LTO-Nederland en Nederlandse Melkveehouders
Vakbond) wordt uitgevoerd is een tijdrovend traject. Collectieve inbreng is van groot
belang mede omdat de materie voor de individuele practicus uiterst complex is. Het
project komt voort uit het Rijnconsult onderzoek over de toekomst van de
veterinaire borging in 2017 (klik hier). De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
heeft in navolging op het Rijnconsult onderzoek in de persoon van Peter Franken
een “verkenner” benoemd die bij de belanghebbenden partijen informatie heeft
ingewonnen. Op 7 mei 2018 hebben Fieke van Genugten en Hugo de Groot in een
oriënterend gesprek de CPD-visie ingebracht. Uitgangspunt voor de inbreng was
onder andere de iDiaLoog Reglement Geborgde Rundveedierenarts uit maart 2018
(klik hier).
In de kern gaat het IIDW-project over de (toekomstige) rollen van de practicus op
het melkveebedrijf met betrekking tot de uitvoering van het Periodieke
Bedrijfsbezoek gericht op het door de melkveehouder leveren van melk van
gezonde koeien (audit attentiedieren) en het wettelijk verankerde
Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsbehandelplan. Er is vol op dit project ingezet om de
positie van de practicus veilig te stellen, de verantwoordelijkheden op de juiste
plaats neer te leggen en een golf van private regels binnen de perken te houden.
Op 25 september 2018 is gezamenlijk met KNMvD de zorg over de gang van zaken
onder de aandacht gebracht (klik hier). Op 26 september 2018 zijn in overleg met
de zuivel de leidende principes voor adviserende, monitorende en controlerende
taken van de practicus vastgesteld. Er is ingezet op keuzemogelijkheden voor de
practicus en aangegeven dat daarbij de randvoorwaarden duidelijk dienen te zijn.
Op 27 september 2018 is Fieke van Genugten toegetreden tot de Stuurgroep van
het IIDW-project. In navolging daarop is vanuit het CPD een aantal recente Europese
verordeningen waaronder de Official Controls Regulation onder de aandacht van de
projectleiding gebracht.
In de periode oktober – november is over het IIDW-project de inbreng vanuit de
praktijk in kaart gebracht (klik hier). Mede op basis daarvan heeft het CPD op 4
december 2018 inbreng geleverd om tot een werkbare systematiek voor boer en
practicus te komen waarbij verantwoordelijkheden duidelijk worden weergegeven en
de keuzemogelijkheden in rollen en taken worden neergezet (klik hier). Steeds is de
boodschap dat vooraf duidelijk dient te zijn dat aan alle uitgangspunten voor
particuliere kwaliteitsborgingssysteem moet worden voldaan. In verband daarmee
zijn onder andere genoemd de erkenning door de bevoegde autoriteit van
controlerende taken door de practicus op basis van de Official Controls Regulation
(OCR), de Richtsnoer Samenwerkende Ondernemingen van de Autoriteit Consument
en Markt en de omgang met privacy- en concurrentiegevoelige klant- dierenartsen praktijkgegevens rekening houdend met Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
§ Functioneren van de online monitor varkensgezondheidszorg
Begin 2018 is op initiatief van het CPD het functioneren van de online monitor via
iDiaLoog geëvalueerd (klik hier). Na lang aandringen door het CPD is de verplichting
voor het laten invullen van de online monitor via de IKB’s opgelegd aan de
varkenshouder. De respons is op 23 februari 2018 ingebracht in het overleg met
betrokken partijen: GD, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), IKB Varken,
IKB Nederland Varkens en het College van Belanghebbenden Geborgde
Varkensdierenarts. Het CPD dringt aan op het beter functioneren van de monitor.
© CPD 2019
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§ Van de markt halen diergeneesmiddelen
Medio 2018 heeft het Bureau Diergeneesmiddelen een aantal diergeneesmiddelen
van de markt moeten halen vanwege de hulpstof diethanolamine (DEA), die als
mogelijk kankerverwekkend werd aangeduid. Inmiddels heeft het Ministerie van LNV
onderkend dat, omdat dit niet vaak voorkomt, er geen werkwijze klaarlag en het van
de markt halen van de diergeneesmiddelen een proces van “learning by doing” was.
Het CPD heeft na het van de markt halen van DEA bevattende diergeneesmiddelen
via iDiaLoog de impact op de praktijk in kaart gebracht (klik hier). De respons is
gehanteerd voor het leveren van inbreng. Inmiddels heeft het Ministerie besloten
het proces met alle betrokkenen te evalueren en de organisatie daarvoor neergelegd
bij het Bureau Diergeneesmiddelen. De evaluatie vindt plaats in 2019.
§ Vervolg rol van de dierenarts en dierenwelzijn
Op 22 november 2017 heeft Karien Koenders op uitnodiging van Tweede
Kamerleden onder de woorden “Superhelden die veearts en boer!” namens het CPD
inbreng geleverd in het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. In vervolg daarop
heeft het CPD in 2018 veeartsen via iDiaLoog naar hun mening gevraagd over het
bespreekbaar maken van signalen van verminderde zorg (klik hier). In
samenwerking met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren (klik hier) en
trainer Lizanne Roeleven is een training specifiek voor dierenartsen ontwikkeld (klik
hier). Een aantal bestuursleden en CPD-afgevaardigden in de CvB’s hebben de
training in 2018 gevolgd.
§ Vierkantsvergelijking
Op 4 januari 2018 is voor CPD-leden beschikbaar gesteld een update van de
besluitvorming over de vierkantsvergelijking (klik hier). NVWA heeft aangegeven een
routinematige controle uit te gaan voeren op wettelijke verplichting in artikel 5.17
Regeling diergeneesmiddelen. De bevoegdheden van NVWA-inspecteurs strekken
ver en richten zich op volledige inzage in de vergelijking van de ontvangen en
afgeleverde diergeneesmiddelen met de aanwezige voorraden en een analyse van de
geconstateerde verschillen. Voor CPD-leden zijn de ins en outs van de
vierkantsvergelijking ook opgenomen in de informatie “inspectie en recht” (klik
hier).
Wat de private kwaliteitssystemen betreft is de CPD-insteek dat uit oogpunt van de
omgang met privacy- en concurrentiegevoelige klant-, dierenarts- en
praktijkgegevens een verklaring dat de praktijk de vierkantsvergelijking heeft
uitgevoerd volstaat. Een inhoudelijke beoordeling van de vierkantsvergelijking hoort
niet thuis bij private controlerende en certificerende instellingen van de sectorale
kwaliteitssystemen.
§ Inspectie en Recht in relatie tot richtlijnen
Op 14 september 2018 heeft het CPD bericht ontvangen over de start van het VET
ENHANCE onderzoek naar veterinaire richtlijnen (klik hier). Zowel per brief (klik hier)
als in gesprekken heeft het CPD haar visie en mening over veterinaire richtlijnen
onder de aandacht van onderzoeker Isaura Wayop gebracht.
De start van het VET ENHANCE onderzoek was voor het CPD aanleiding om op 25
oktober 2018 de CPD-visie over veterinaire veldnormen aan de voorzitter van het
Veterinaire Tuchtcollege over te brengen (klik hier). Aanleiding is de onduidelijkheid
over de positionering van richtlijnen voor veterinair handelen bij inspectie door
NVWA en de vervolgtrajecten voor handhaving en sanctionering. In antwoord heeft
de voorzitter van het VTC onder andere aangegeven dat richtlijnen geen wettelijke
status hebben en dat het college individuele omstandigheden weegt die in iedere
situatie anders kunnen zijn (klik hier). CPD-leden zijn in de nieuwsflits van 30
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november geïnformeerd (klik hier) en de correspondentie met het VTC is
opgenomen in “Inspectie en Recht” (klik hier).
§ Evaluatie gewijzigde UDD-regeling.
Op 29 december 2017 heeft het CPD conform de toezegging de inbreng van
dierenartsen op de gewijzigde UDD-regeling aangeboden aan Carola Schouten,
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de brief is de wens
opgenomen de UDD-regeling te vereenvoudigen (klik hier). Op 20 februari 2018 is
door het Ministerie aangegeven dat in 2018 nadere besluitvorming plaats zal vinden
(klik hier). Op 18 december 2018 heeft het Ministerie het concept werkplan
herziening UDD-regeling vastgesteld (klik hier). Het Ministerie heeft bepaald dat
Wageningen Livestock Research het onderzoek in 2019 uitvoert.
2.7

CPD VOOR CPD & CPD-CREDITS
In 2018 is op 29 mei de themabijeenkomst “Gezonde dieren, gezond verstand”
georganiseerd (klik hier).
In het verenigingsjaar 2018 zijn aan 45 nascholingsactiviteiten CPD-credits
toegekend3. De daling ten opzichte van 2017 is te verklaren uit de opzet van een eigen
waarderingssysteem door complementair werkende dierenartsen.

2.8

CPD LEDENVOORDEEL
In 2018 is op initiatief van Hans Gorter een nieuw CPD-logo ontworpen en als
raamsticker voor praktijk en auto beschikbaar gemaakt. Raamstickers met CPD-logo
worden bij inschrijving als gewoon lid beschikbaar gesteld. CPD-leden krijgen op
aanvraag de raamsticker toegestuurd.
Voor de praktijk is beschikbaar gesteld een handleiding met tips bij calamiteiten zoals
branden van stallen, maneges en dierenwinkels of verkeersongevallen met dieren. Voor
het geval de hulp van de practicus wordt ingeroepen is het handig snel een overzicht
te hebben van de situatie waarvoor de hulp wordt ingeroepen. Het CPD heeft ten
behoeve van haar leden tips voor het praktijkhandboek “diergeneeskundige
dienstverlening bij calamiteiten” opgesteld: klik hier.
In 2018 zijn aan de bestaande samenwerkingen met voordeel voor CPD-leden
toegevoegd:
§ IMNederlandCredit Management Services BV: IMNederland is een organisatie die al
ruim 30 jaar ondernemers helpt om betalingsrisico’s te beperken en de cashflow te
bewaken. CPD-leden kunnen bij IMNederland terecht voor: kredietinformatie,
facturering, automatische incasso, debiteurenbeheer, minnelijke / gerechtelijke en
internationale incasso, detachering en trainingen. Sinds 19 maart 2018 biedt
IMNederland voor CPD-leden 25 % korting op de eenmalige inrichtingskosten, 15 %
korting op gebruikerskosten en 10 % voor maatwerkoplossingen.
§ KJB advocatenkantoor: Het CPD is op 13 juni 2018 voor haar leden een
samenwerking aangegaan met advocaat Klaas Jan Breedijk. CPD-leden kunnen over
arbeids-, ondernemers- en/of veterinair recht vrijblijvend met een vraag terecht.
De bestaande samenwerkingen zijn te vinden op de CPD-website (klik hier):
§ FINAC financiële dienstverlening en verzekeringen met korting op kosten voor
financiële planning en ruime keuzemogelijkheid voor collectieve ziektekosten van

3

In 2015 zijn aan 40; in 2016 aan 75; in 2017 aan 60 nascholingsactiviteiten CPD-credits toegekend.
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§
§
§
§
§
§
§
2.9

negen zorgverzekeraars: De Amersfoortse; Avéro-Achmea; CZ; Delta Lloyd; Menzis;
OHRA; ONVZ; VGZ en Zilveren Kruis.
MOVIR arbeidsongeschiktheid.
Interpolis verzekeringen.
KlantenVertellen hét gebruiksvriendelijk klantbeoordelingssysteem dat werkt met
uw eigen persoonlijk dashboard.
Belangenvereniging Practici Werkgevers en de Belangengroep Praktiserende
dierenartsen in Loondienst voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden en adviezen in
de diergeneeskundige praktijk.
Vetjobs en Flexvet voor personeel en werving.
GER Benelux, NRG en HES-veterinair voor veterinaire radiologie en beeldvormende
technieken.
HollandDierIdentiteit voor identificatie en registratie.

CPD NIEUWSFLITSEN
In 2018 zijn 15 nieuwsflitsen naar CPD-leden en niet leden verstuurd en op het
besloten deel van de website geplaatst.

3.

FINANCIEEL VERSLAG 2018

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 administratie- en 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 2018 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.
Het lidmaatschap in 2018 bedraagt voor practici ondernemers en buitengewone leden
€ 450,- en voor practici in loondienst € 150,-. 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.
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3.2

CONTROLE
Ten behoeve van de ALV d.d. 29 mei 2018 hebben de leden drs. H.A. Gorter (Hans) en
drs. L.C.M. Boonen (Luc) de balans en staat van baten en lasten onderzocht. Na verslag
van de commissie en goedkeuring door de ALV van het financiële jaarverslag 2017 is
decharge verleend aan het CPD-bestuur. Vervolgens heeft de ALV de commissie van
onderzoek voor het boekjaar 2018 benoemd i.c. drs. L.C.M. Boonen (Luc) en drs. R.
Holle (Robin). De penningmeester doet tijdens de ALV d.d. 16 mei 2019 verslag waarna
de bevindingen van het onderzoek door de commissie worden gepresenteerd.
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