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Goede Veterinaire Praktijk
Memoriaal overzicht gebeurtenissen en besluiten GVP versie 9 juli 2022
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Aanleiding voor dit memoriaal is de dialoog over de kwaliteitsborging diergeneeskundige
beroepsuitoefening en de positie en rol van de praktiserende dierenarts. Overleg hierover wordt
gevoerd in het bestuurlijk overleg Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) – CPD – KNMvD.
Centraal in de dialoog staat de definitie van de ‘Goede Veterinaire Praktijk’ in relatie tot de
regelingen en reglementen van de Geborgde Dierenarts en wettelijke bepalingen die van
toepassing zijn op de practicus.
De behoefte te komen tot een breed gedragen definitie voor GVP komt voort uit de lang
voortslepende onduidelijkheid over de positie en status van de ‘KNMvD-veterinaire veldnormen’
2 in het bijzonder de ‘KNMvD-Code voor de Dierenarts’ inclusief de ‘KNMvD-richtlijnen voor
veterinair handelen’ waarnaar onder andere wordt verwezen in de ‘KNMvD-gids voor GVP voor
voedselproducerende dieren’. Duidelijkheid is gewenst in het bijzonder richting praktiserende
dierenartsen én ook richting de overheid met name het Ministerie van LNV inclusief het NVWAinterventiebeleid dit mede in relatie tot:
§ het ontbreken van een borgingssystematiek voor KNMvD veterinaire veldnormen;
§ de private kwaliteitssystemen voor dierenartsen: de SGD Geborgde Dierenarts en
Gecertificeerde Dierenarts Nederland;
§ het door LNV geïnitieerde onderzoek naar aanleiding van de Kamerbrieven over de stand van
zaken antibioticumbeleid in de veehouderij 3;
§ het rapport 2020/045 van de Nationale ombudsman: ‘Een dierenarts is het niet eens met het
indienen en intrekken van tuchtklachten over hem bij het Veterinair Tuchtcollege’ 4.
Het CPD heeft voor de dialoog in het bestuurlijke overleg SGD-CPD-KNMvD op 23 juni 2021
haar analyse aangereikt. De analyse is een chronologisch overzicht van gebeurtenissen en
besluiten zoals hieronder weergegeven en naar aanleiding van de Algemene Vergadering 2021
mede ter verantwoording aan CPD-leden wordt bijgehouden.
De dialoog heeft op 18 augustus 2021 geleid tot een gezamenlijk vastgestelde definitie voor
GVP waarbij SGD deze hanteert voor haar regelingen en reglementen en KNMvD deze als
definitie heeft opgenomen in de herziene versie van haar ‘Code voor de Dierenarts’ voor
KNMvD-leden die van toepassingen is op eigen regelingen en registers zoals het Centraal
Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD). KNMvD laat als regelinghouder van het CKRD en PEveterinair uitvoeren bij dierenartsencoöperatie Dactari.

Op dit document en de analyse is de CPD-disclaimer van toepassing: https://www.cpd-online.nl/download_file/192/0 Heeft u
aanvullingen, suggesties en/of opmerkingen neem dan contact op via: info@cpd-online.nl
2 KNMvD-veterinaire veldnormen: KNMvD code, -gidsen, -richtlijnen, -formularia, -leidraden, -modules, -standpunten en
publicaties in het KNMvD-verenigingsblad het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.
1

Kamerbrieven stand van zaken antibioticumbeleid in de veehouderij d.d. 21 juli 2020 onderdeel onderzoek Kritische
Succesfactoren Dierenartsen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/21/kamerbriefstand-van-zaken-antibioticumbeleid-veehouderij en de brief van 21 juli 2021 aankondiging nader onderzoek positie
en rol en kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/21/kamerbrief-over-stand-van-zakenantibioticumbeleid-in-de-veehouderij
3

4

Nationale ombudsman rapport 2020/045 https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/rapporten/2020045
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Context van de dialoog
Het uitoefenen van de diergeneeskunde in Nederland is mogelijk op basis van inschrijving in
het www.diergeneeskunderegister.nl van het Centraal Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg (CIBG). Bij inschrijving in het www.diergeneeskunderegister.nl verklaart de
dierenarts voor het uitoefenen van de praktijk het volgende:

De Nederlandse wet- en regelgeving geldt voor iedereen. Wat betreft opvattingen, waarden,
normen en beroepsethische beginselen geldt de open norm ook in de zin van de voor de
praktijk relevante wetgeving. Open betekent niet geheel vastomlijnd en in tijd evaluerend.
Open betekent ook dat bepalingen worden herkend en erkend. Erkenning kan bijvoorbeeld tot
uitdrukking komen door verwijzing in een toelichting op wetsartikelen.
Diergeneeskunde is een Europees gereguleerd beroep. Leidend daarin zijn de Richtlijn
2005/36/EC 5 voor de erkenning van beroepskwalificaties en Richtlijn 2006/123/EG 6 de zgn.
“dienstenrichtlijn”. In het kader van de genoemde Europese richtlijnen zijn de beroepsethische
beginselen voor Goede Veterinaire Praktijk door de Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
opgesteld: de European Veterinary Code of Conduct 7. De FVE-gids vormt een algemeen
afwegingskader voor de rol en positie van de practicus. De gids gaat in op de relatie practicus
en het dier, de dierhouder, het veterinaire team, de maatschappij en het bevoegde gezag: de
overheid. Tevens gaat de gids in op de confidentiële relatie dierenarts-klant en de omgang met
meer gedetailleerde regels, die mogen niet discrimineren en dienen noodzakelijk te zijn en de
eventuele maatregelen proportioneel. Verder erkent de FVE-gids de dilemma’s waar de
practicus in de praktijk voor wordt gesteld. In Nederland is het bepalen van de Goede
Veterinaire Praktijk bij wet overgelaten aan het Veterinair Tuchtcollege (VTC) en het Veterinaire
Beroepscollege (VBC) 8.
In het geval van privaat opgestelde “veterinaire veldnormen” is er geen sprake van procedures
Wet Dieren artikel 8.44 lid 2 ex artikel 7.6 en volgende. Via die procedures kan de Minister van
LNV een “gids voor goede praktijk” algemeen bindend verklaren. Algemeen verbindend
verklaarde gidsen maakt de overheid bekend via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 9.
Wat de open norm betreft spelen de private kwaliteitssystemen met name in de
voedselproducerende sectoren een rol. Die systemen zijn veelal ingesteld op een
stimuleringsstrategie met de mogelijkheid voor herstel op een vastgestelde tekortkoming op
grond van een beoordelingsprotocol. Door toetsing zoals die voor de Geborgde of de
Gecertificeerde Dierenarts van toepassing is, wordt inzicht verkregen in de werkbaarheid,
toetsbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid van bepalingen en vindt monitoring plaats
op de naleving. Daarbij voorzien de kwaliteitssystemen veelal in een mogelijkheid tot het
indienen van klachten, bezwaar en beroep zodat is voorzien in een zelfevaluatie van het
systeem.
Wat betreft de KNMvD veterinaire veldnormen hebben practici de vrijheid zich op vrijwillige
basis aan de “KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen” te conformeren door inschrijving in
Richtlijn 2005/36/EC van het Europese Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties, Publicatieblad van de EU L255/22 d.d. 30 september 2005:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=NL
6 Richtlijn 106/123/EC van het Europese Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne
markt, Publicatieblad van de EU L376/36 d.d. 27 december 2006: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=NL
5

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=NL
7 https://www.cpd-online.nl/files/3214/0300/3236/fve_code_of_conduct_2012.pdf
8 Rechtbank Den Haag, 13 januari 2016 C/09/487775/ HA ZA 15-541
9 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl

© CPD 2022

pagina 2 van 16

het CKRD en/of door het KNMvD-lidmaatschap. KNMvD heeft het CKRD-register ondergebracht
bij PE-Veterinair van dierenartsencoöperatie Dactari. Wel dient daarbij te worden opgemerkt dat
KNMvD als regelinghouder van haar “veterinaire veldnormen” de CKRD-geregistreerde
dierenartsen én haar leden niet op het handelen overeenkomstig die “veterinaire veldnormen”
laat controleren. Dit ondanks een toezegging van KNMvD aan de overheid om controle op haar
richtlijnen in te (laten) stellen 10. Door het ontbreken van de beoordelingssystematiek is er geen
inzicht in het herkennen en erkennen van de “veterinaire veldnormen” dan wel de effecten op
dieren, klanten, practici en de veterinaire praktijk.
Chronologisch overzicht gebeurtenissen en besluiten Goede Veterinaire Praktijk inclusief
opmerkingen voor nadere duiding/context.
1 mrt. 2010

Uitgangspunt voor dit overzicht is de ‘KNMvD Code voor de Dierenarts’
versie 1 maart 2010 11.
§ Code voor de Dierenarts inleiding passage over KNMvD-richtlijnen en
modules (screenprint):

§ Code voor de Dierenarts inleiding passage over de wijze waarop KNMvD
haar ‘code’ ziet (screenprint)

Opmerking: KNMvD stelt zelf dat de ‘Code voor de Dierenarts’ alleen van
toepassing is op haar leden en ontwikkelingen ertoe kunnen leiden dat die
van kracht wordt voor de gehele beroepsgroep. Wat betreft richtlijnen die
onderdeel uitmaken van de ‘Code voor de Dierenarts’ geldt derhalve
impliciet dat deze in de situatie op dat moment alleen van toepassing zijn
voor KNMvD-leden. De aanzet om tot richtlijnen en/of modules voor
veterinair handelen te komen kwam voort uit het convenant
antibioticumresistentie dierhouderij (ABRES) van 3 december 2008 12.
19 mei 2011

In de consultatie Wet dieren geeft KNMvD het advies te komen tot een ‘Orde
van Dierenartsen’ met publiekrechtelijke grondslag in plaats van het
Veterinaire Tucht- en Beroepscollege met een door de Minister van LNV
aangewezen klachtenambtenaar die naast de klachtgerechtigde dierhouder,
klachten namens de overheid kan indienen. De wetgever geeft in de
toelichting aan dat de grondslag voor een "Orde van Dierenartsen" niet in de
Wet dieren 13 is opgenomen omdat de veterinaire tuchtrechter altijd naast
een "orde" moet worden gepositioneerd om zijn onafhankelijkheid te

brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 2011 – 2012 Dierziektebeleid 29 683 nr 106 d.d. 25 november 2011.
10

https://www.knmvd.nl/app/uploads/2018/12/CODE-VOOR-DE-DIERENARTS-2010.pdf
Kamerbrief van de minister van LNV d.d. 8 december 2008 inzake het Convenant antibioticaresistentie dierhouderij,
het Convenant antibioticaresistentie dierhouderij (bijlage)
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2008Z08725&did=2008D20419
13 Memorie van Toelichting bij de Wet dieren van 19 mei 2011 onderdeel 5.4.4.
11
12
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kunnen waarborgen. Screenprint toelichting in de wet op het KNMvDverzoek:

Opmerking: historisch gezien heeft KNMvD meermaals bij de overheid
aangedrongen op het instellen van een ‘orde’ waarbij de beschreven
argumentatie in de toelichting meermaals is herhaald 14. Het advies van het
KNMvD-bestuur om te komen tot advies voor een ‘orde’ is overigens niet
aan de KNMvD-leden en/of de beroepsgroep voorgelegd. KNMvD neemt in
2011 de strategische keus om ‘richtlijnen voor veterinair handelen’ op te
gaan stellen en het ‘Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen’ (CKRD) te
starten.
25 nov. 2011

Tweede Kamerbrief dierziektebeleid (dossier 29 683 nr. 106) 15 met onder
kopje algemene visie/inleiding de passage over de inrichting van een
vrijwillig systeem door KNMvD met professionele standaarden en controle
door certificerende instellingen:

Opmerking: in de periode 2011 – 2013 heeft de KNMvD het Centraal
Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) als vrijwillig systeem uitgewerkt. De
overheid verstrekt aan KNMvD daarvoor 1 miljoen euro ten behoeve van het
opstellen van de eerste tien richtlijnen. CKRD-geregistreerden geven door
inschrijving aan zich te conformeren aan handelen overeenkomstig de
KNMvD-richtlijnen. In genoemde periode heeft KNMvD een procedure
uitgewerkt voor het opstellen van haar richtlijnen.
1 jan. 2013

KNMvD start het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) 16:

Groot SJ. de, Ruijter T. de “Quality control of the private veterinary profession in the Netherlands” World Organisation
for Animal Health OIE Rev. sci. tech. Off. Int. Epiz. 2004 23 (1) 175-185
15 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29683-106.html
16 https://www.knmvd.nl/dossier/kwaliteit/ckrd/
14
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Opmerking: de actuele situatie m.b.t. deze versie van het memoriaal is dat
een beoordelingssystematiek om KNMvD-leden en CKRD-geregistreerden
door een certificerende instellingen te (laten) beoordelen niet is uitgewerkt.
Kortom KNMvD-leden en CKRD-geregistreerden worden niet beoordeeld op
het naleven van de KNMvD-richtlijnen voor veterinair handelen. Derhalve is
er geen beeld van de werkbaarheid, toetsbaarheid, naleefbaarheid en
handhaafbaarheid van de KNMvD richtlijnen en modules dan wel de effecten
op dieren, klanten, practici en de veterinaire praktijk.
22 sept. 2013

Het KNMvD-bestuur besluit aan haar ‘Gids voor Goede Veterinaire Praktijk
voor voedselproducerende dieren’ toe te voegen dat praktiserende
dierenartsen rekening dienen te houden met de ‘KNMvD richtlijnen voor
veterinair handelen’.

Opmerking: de zinsnede betreft een aanpassing van de woorden dat de
dierenarts, doelend op leden en niet-leden van de KNMvD rekening dienen
te houden met het KNMvD-kwaliteitsbeleid zoals door het KNMvD-bestuur
heeft vastgesteld op 4 september 2007 17. De aanpassing moet worden
bezien in het licht van de Tweede Kamerbrief van 25 november 2011 en is
zonder raadpleging van dierenartsen, Stichting Geborgde Dierenarts (SGD)
en dierenartsen afgevaardigden in de Colleges van Belanghebbenden aan de
gids toegevoegd. Het zonder raadpleging toevoegen van de zinsnede
creëert onduidelijkheid ook voor de private kwaliteitssystemen mede omdat
er geen beoordelingssystematiek door KNMvD is vastgesteld en
aangeleverd.
17 nov. 2014

Het CPD verzoekt het SGD-bestuur Europese uitgangspunten verwoord in
de ‘FVE-Code of Conduct’ als algemeen afwegingskader te hanteren 18.

1 dec. 2014

De Chief Veterinary Officer (CVO) tevens de door de Minister van LNV
aangewezen klachtenambtenaar en de directeur van de Federation of
Veterinarians of Europe (FVE) geven in het KNMvD-verenigingsblad het
Tijdschrift voor Diergeneeskunde de positie van de KNMvD Code voor de
Dierenarts weer.

KNMvD Gids voor Goede Veterinaire Praktijk bij voedselproducerende dieren vastgesteld op 4 september 2007:
https://www.cpd-online.nl/download_file/821/0
18 CPD brief aan SGD-bestuur 17 november 2014: https://www.cpd-online.nl/download_file/147/0
17
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Opmerking: de overheid bevestigt bij monde van de CVO dat de ‘KNMvD
Code voor de Dierenarts’ waarvan de richtlijnen onderdeel uitmaken alleen
van toepassing is op leden van de KNMvD. Daarmee wordt de positie
bevestigd zoals die in de inleiding van de Code is opgenomen namelijk dat
ontwikkelingen ertoe kunnen leiden dat de Code in de toekomst van kracht
wordt voor de gehele beroepsgroep.
Met betrekking tot het onderdeel accreditatie en vastleggen van nascholing
neemt het CPD contact op met LNV waarbij naar voren komt dat eventueel
beleid daarop in de fase van visievorming bevindt. Het CPD start op grond
van de FVE uitgangspunten voor ‘moral obligation’ voor Continuing
Professional Development met accreditatie van nascholing en het ‘up-todate’ dierenarts register voor het vastleggen van nascholing 19.
28 mei 2015

KNMvD brengt ‘Vet-nieuws’ uit met uitleg over het CKRD 20. Tevens wordt
daarbij breed gecommuniceerd het onderbrengen van KNMvD-registers
waaronder de registers voor de SGD Geborgde Dierenarts (op dat moment
een geconsolideerde stichting onder KNMvD) en het CKRD bij
dierenartsencoöperatie Dactari.
Opmerking: het onderbrengen van de KNMvD-registers en regelingen bij
Dactari is voor het CPD aanleiding bij het SGD-bestuur aan te dringen op
een statutaire ontkoppeling KNMvD-SGD.

1 jan. 2017

19
20

Analoog aan humaan (Nederlandse Huisartsen Genootschap, vereniging die
richtlijnen opstelt en Landelijke Huisartsen Vereniging die belangen
behartigt) levert het CPD sinds 1 januari 2017 geen inbreng meer op
KNMvD veterinaire veldnormen. Ingaan op een verzoek om consultatie
betekent immers coöptatie en commitment aan de uitkomst. Inhoudelijke

CPD vóór CPD: https://www.cpd-online.nl/cpd-voor-cpd
KNMvD Vet nieuws mei 2015: https://www.cpd-online.nl/download_file/869/0
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inbreng leveren blokkeert daarmee de mogelijkheid voor het CPD om
practici vanuit een onafhankelijke positie bij te staan.
14 aug. 2017

In een bezwaarprocedure tegen een bestuurlijke boete heeft NVWA
inmiddels aangegeven de ‘KNMvD Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor
voedselproducerende dieren’ én de KNMvD-richtlijnen niet te hanteren bij
het vaststellen van een overtreding 21.

12 dec. 2017

Statutaire ontkoppeling KNMvD-SGD is een feit. De door KNMvD bij
dierenartsencoöperatie Dactari ondergebrachte registers voor de Geborgde
Dierenarts worden onder de directe verantwoordelijkheid van de SGD
gebracht. Daarmee is SGD de onafhankelijke regeling- en registerhouder
voor de Geborgde Dierenarts. KNMvD laat als regelinghouder van het CKRD
en PE-veterinair de uitvoering bij dierenartsencoöperatie Dactari.

1 april 2018

KNMvD start met beoordeling onderdeel nascholingseis CKRDgeregistreerden.

18 okt. 2018

Bij navraag door het CPD over de positie van de “veterinaire veldnormen” bij
de Voorzitter van het Veterinair Tuchtcollege 22 werd in het antwoord op 2
november 2018 23 bevestigd dat de KNMvD-richtlijnen voor veterinair
handelen geen wettelijke status hebben en dat door het tuchtcollege wordt
beoordeeld of het handelen zorgvuldig is geweest en niet of het beter
had gekund.

31 dec. 2018

KNMvD statuten met daarin opgenomen passages over de Code voor de
Dierenarts:
§ artikel 8: Einde lidmaatschap screenprint lid 4:

§ artikel 24 maatregelen van tucht screenprint art. 24:

§ KNMvD website https://www.knmvd.nl/code-voor-dierenarts/ vermeld
de status van ‘KNMvD Code voor de Dierenarts’ inclusief het toezicht op
de naleving ervan door de KNMvD-ereraad:

21
22
23

Uitspraak van de rechtbank ROT 17/375 BC TA 01 van 14 augustus 2017
CPD-brief d.d. 25 oktober 2018: https://www.cpd-online.nl/download_file/185/0
VTC voorzitter antwoord d.d. 2 november 2018: https://www.cpd-online.nl/download_file/186/0
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Opmerking: het is niet inzichtelijk in hoeverre KNMvD haar Ereraad het
statutaire toezicht op de Code voor de Dierenarts laat uitvoeren.
19 mrt 2019

Faculteit Diergeneeskunde bericht dat in samenwerking met de KNMvD
de “veterinaire eed” is geïntroduceerd 24 waarbij de tekst op 20
november 2018 door het Faculteitsbestuur Diergeneeskunde is
vastgesteld 25.
Opmerking: De eed of belofte heeft geen wettelijke grondslag en heeft
derhalve de status van een ritueel. Het uitgebrachte persbericht stelt dat
zowel de Faculteit Diergeneeskunde als de KNMvD en het “beroepsveld”
het belangrijk vinden hieraan vorm te geven. Hierbij is vast te stellen dat
het “beroepsveld” daarover niet is geraadpleegd. Doordat de bul bij het
afstuderen in groepjes wordt uitgereikt bestaat de kans dat de
individuele vrije keus om de eed of belofte af te leggen door groepsdruk
wordt beïnvloed.

30 jan. 2020

Julie Guthschmidt publiceert masterthesis recht zelfregulering ABRES
veehouderij 26. De thesis gaat in op de positie van veterinaire veldnormen.

7 mei 2020

Het CPD stuurt in het kader van de benoeming van Sophie Deleu tot
KNMvD-voorzitter een vele malen herhaald verzoek om uit oogpunt van
rechtsbescherming van praktiserende dierenartsen, mede richting de
overheid, de KNMvD veterinaire veldnormen in revisie te plaatsen en op
KNMvD-website duidelijk te maken de ‘veterinaire veldnormen’ niet bedoeld
zijn als uitgangspunt voor handhaving door officiële instanties 27.

20 juli 2020

In het periodieke bestuurlijke overleg handhaving NVWA-LNV-CPD-KNMvD
wordt helder dat ‘KNMvD-richtlijnen voor veterinair handelen’ KANbepalingen zijn.

25 nov. 2020

De Nationale ombudsman publiceert rapport 2020/045: ‘Een dierenarts is
het niet eens met het indienen en intrekken van tuchtklachten over hem bij
het Veterinair Tuchtcollege’ 28.

1 jan. 2021

De SGD Geborgde Dierenarts verwijst in het Reglement niet meer naar de
‘KNMvD Gids voor GVP voor voedselproducerende dieren’ waarin
opgenomen de ‘KNMvD Code voor de Dierenarts’ en de ‘KNMvDrichtlijnen voor veterinair handelen’ (zie 22 september 2013).
Opmerking: erkenningsregelingen dienen transparant en eenduidig
uitlegbaar te zijn waarbij toetsbaarheid in de vorm van een
beoordelingsprotocol, naleefbaarheid en handhaafbaarheid inzichtelijk is.
M.b.t. tot de ‘KNMvD Code voor de Dierenarts’ en de ‘KNMvD richtlijnen
voor veterinair handelen’ is die aanpak door KNMvD niet in gang gezet

Faculteit Diergeneeskunde bericht 19 maart 2019 https://www.uu.nl/nieuws/veterinaire-eed-of-belofte-voor-dedierenarts en relatiemagazine Faculteit Diergeneeskunde Vetscience nummer 4 mei 2019 pagina 39.
25 Faculteitsbestuur Diergeneeskunde tekst veterinaire eed d.d. 20 november 2018:
https://students.uu.nl/sites/default/files/dgk_eed_-_belofte_voor_de_dierenarts_mrt_2019.pdf
26 Julie Guthschmidt masterthesis ‘de ruimte voor zelfregulering bij het tegengaan van antimicrobiële resistentie in de
veehouderij’ Tilburg University 30 januari 2020: https://www.cpd-online.nl/download_file/605/0
27 https://www.cpd-online.nl/download_file/621/0
28 Nationale ombudsman rapport 2020/045 https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/rapporten/2020045
24
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(Kamerbrief 25 november 2011).
1 febr. 2021

KNMvD publiceert haar ‘strategie plan 2021-2025’

29:

§ passages waarin de Code voor de Dierenarts staat vermeld:
o Voorwoord bij kopje Dierenwelzijn: over de brug op pagina 6:

o Strategie: strategiekaart positionering wat willen we bereiken op
pagina 16:

o Strategie: strategiekaart de vereniging onder beroepsethiek op
pagina 16:

KNMvD strategieplan 2021-2025: https://www.knmvd.nl/app/uploads/2021/03/KNMvD-strategisch-beleidsplan2021-2025.pdf
29
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o Strategie: strategiekaart de professioneel onafhankelijke positie op
pagina 20:

Opmerking: de bewering dat de ‘KNMvD Code voor de Dierenarts’ voor ALLE
dierenartsen geldt komt niet overeen met de beschrijving van de positie van
de code in de ‘KNMvD Code van de Dierenarts’ zelf (zie 1 maart 2010) én de
visie van de overheid bij monde van de CVO zoals die staat verwoord in het
KNMvD- verenigingsblad Tijdschrift voor Diergeneeskunde d.d. 1 december
2014.
§ passages waarin het KNMvD strategie plan 2021 – 2015 waarin de
richtlijnen staan vermeld:
o Voorwoord onder Kwaliteit een conditio sine qua non op pagina 5:

o Strategie: strategiekaart de vereniging onder Regie op kwaliteit op
pagina 17:
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Opmerking:
§ De stelling dat voor het veterinaire handelen onderbouwd afwijken van
de KNMvD richtlijnen een vereiste is, is een premature stellingname
waarbij het zaak is dat KNMvD zoals het ‘strategie plan 2021-2025’
aangeeft eerst haar eigen leden en de CKRD-geregistreerden
beoordeelt op het handelen overeenkomstig de eisen. Uit dat proces
zal de werkbaarheid, toetsbaarheid, naleefbaarheid, handhaafbaarheid
inclusief het onderbouwd afwijken inzichtelijk worden evenals het
draagvlak zoals KNMvD die voor de gehele beroepsgroep voor ogen
heeft.
§

30
31

KNMvD laat als regelinghouder CKRD-geregistreerden 30, waarvan het
register is ondergebracht bij dierenartsencoöperatie Dactari 31, niet door
een onafhankelijke certificerende instelling controleren op het handelen
overeenkomstig de ‘KNMvD-richtlijnen voor veterinair handelen’ met
uitzondering van een toets op het volgen van nascholing (zie Kamerbrief
25 november 2011 en start controle op nascholing 1 april 2018). De
koppeling CKRD aan de KNMvD consumentenwebsite
www.dierenartsen.nl en de reglementen van de Erkende
Paardendierenarts en Keuringsdierenarts Paard door de KNMvD
geconsolideerde Stichting Paard suggereert dat gecontroleerde kwaliteit
wordt geleverd wat KNMvD als regelinghouder in werkelijkheid niet laat
uitvoeren.

https://www.knmvd.nl/dossier/kwaliteit/ckrd/
https://www.dactari.nl/diensten/peveterinair/
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16 mrt 2021

CPD spreekt per brief aan de Minister van Rechtsbescherming haar zorg uit
over de wetgevingskwaliteit uitvoering Wet dieren Hoofdstuk 8 handhaving
§ 3 bestuurlijke boete § 4 strafrechtelijke handhaving en § 5 veterinair
tuchtrecht 32.
Opmerking: op 12 april 2021 ontvangt het CPD bericht dat de brief is
doorgestuurd naar de Minister van LNV. Daarmee ligt de uitgesproken zorg
onder andere in het periodieke operationele handhavingsoverleg NVWALNV-dierenartsen (CPD en KNMvD) wederom bij het Ministerie van LNV.

17 mrt 2021

Gesprek LNV met KNMvD en CPD over opvolging KSF-dierenartsen waarvoor
KNMvD in navolging op actiepunt uit het voorgaande overleg d.d. 22
september 2020 haar insteek geeft op een stelsel van normeren en toetsen
binnen de diergeneeskunde.

Opmerking: KSF-dierenartsen en het overleg over een eventueel opvolgend
onderzoek loopt al langer. Het CPD houdt daarover ter verantwoording naar
de leden een overzicht gebeurtenissen en besluiten KSF-dierenartsen bij 33.
De rapportage KSF-dierenartsen d.d. 21 juli 2020 is gebaseerd op een
dataset 2014-2016. LNV heeft als financier van het onderzoek op 21 juli
2020 de Kamer geïnformeerd 34.
1 mei 2021

Ondanks dat KNMvD in gesprekken aangeeft te willen stoppen met
richtlijnen en bestaande richtlijnen obsoleet zijn verschijnt in het KNMvD
verenigingsblad Tijdschrift voor Diergeneeskunde d.d. 1 mei 2021 een
artikel over het lanceren van de ‘Richtlijn Vruchtbaarheidsbehandelingen
Melkveebedrijven 35 over de op 30 april 2021 op de KNMvD-website
gepubliceerde richtlijn 36.
Opmerking: het CPD houdt ter verantwoording naar haar leden een
overzicht gebeurtenissen en besluiten van deze richtlijn bij 37.

23 juni 2021

Voor het bestuurlijk overleg SGD-CPD-KNMvD is de concept ‘KNMvD code
voor de dierenarts’ geagendeerd waarvan KNMvD aangeeft deze
vertaling/nationale interpretatie van de FVE-code voor raadpleging aan haar
leden voor te leggen. Het CPD geeft in het overleg aan geen behoefte te
hebben aan een vertaling van de code en dat kan worden volstaan met een
definitie voor Goede Veterinaire Praktijk. Er wordt overeengekomen dat het
goed is een gezamenlijke definitie voor GVP vast te stellen en KNMvD voor
haar eigen leden een code kan hanteren. In vervolg op het overleg wordt
een concept definitie voor GVP uitgewerkt met het doel deze in het
vervolgoverleg vast te stellen.

CPD-brief aan Minister voor Rechtsbescherming: https://www.cpd-online.nl/download_file/779/0
CPD-overzicht gebeurtenissen en besluiten KSF-dierenartsen: https://www.cpd-online.nl/download_file/656/0
34 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/21/onderzoek-naar-kritische-succesfactoren-vooreen-laag-antibiotica-voorschrijfpatroon-van-dierenartsen
35 https://www.knmvd.nl/app/uploads/2021/04/TvD-mei-2021-Richtlijnen-vruchtbaarhbehand.pdf
36 https://www.knmvd.nl/app/uploads/2021/04/Richtlijn-Vruchtbaarheidsbehandelingen_april2021.pdf
37 CPD-overzicht gebeurtenissen en besluiten ‘Richtlijn vruchtbaarheidsbehandelingen melkveebedrijven’:
https://www.cpd-online.nl/download_file/679/0
32
33
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Opmerking: in het bestuurlijk overleg SGD-CPD-KNMvD wordt m.b.t. een
gezamenlijke brief aan NVWA besloten eerst tot een definitie voor GVP te
komen in het bijzonder m.b.t. de status en positie van de KNMvDveterinaire veldnormen. De status quo is dat er geen gezamenlijke brief
naar NVWA is verstuurd. KNMvD is op de hoogte dat het CPD vanuit een
onafhankelijke positie de inbreng met leden en derden deelt.
21 juli 2021

De Minister van LNV informeert de Kamer over stand van zaken
antibioticumbeleid veehouderij 38. In de brief wordt vervolgonderzoek
aangekondigd op het KSF-dierenartsen rapport.

18 aug. 2021

Bestuurlijk overleg SGD-CPD-KNMvD en navolgende interne bestuurlijke
afstemming leidt volgende definitie voor GVP:
‘Onder Goede Veterinaire Praktijk (GVP) wordt verstaan: de
professionele diergeneeskundige dienstverlening volgens de principes
van One Health, met aandacht voor:
- de gezondheid en het welzijn van het dier;
- zoönosen, voedselveiligheid en andere risico’s voor de
volksgezondheid; en
- mogelijke ongewenste effecten van diergeneeskundig handelen op
het milieu.
De dierenarts voert de diergeneeskundige dienstverlening zorgvuldig,
volledig, inzichtelijk, borgbaar en toetsbaar uit op basis van de
nationale en Europese wettelijke bepalingen en in lijn met het actuele
kennisniveau betreffende de diergeneeskundige dienstverlening voor
de individuele diersoort en/of de individuele patiënt.
De dierenarts is zich bewust van haar/zijn sociale en maatschappelijke
verantwoordelijkheid bij de diergeneeskundige dienstverlening en
onderhoudt een respectvolle en vertrouwensvolle relatie met de
eigenaren van dieren en collegae in de zorg voor het dier.’
De op 18 augustus 2021 in het bestuurlijk overleg SGD-CPD-KNMvD
overeengekomen definitie voor GVP en het transitie traject om het
veterinaire antibioticumbeleid onder auspiciën van de SDa te brengen kan
als een uitwerking van het schriftelijke verzoek d.d. 7 mei 2020 worden
beschouwd. Voor de definitie GVP is er duidelijkheid vastgesteld waarbij er
GEEN verwijzing meer zijn opgenomen naar KNMvD eigen bepalingen voor
leden. Het CPD en SGD hanteren de definitie GVP voor publicatie op de
website.
KNMvD kan verder met haar interne proces voor een Code voor haar leden
met als onderdeel daarvan de gezamenlijk vastgestelde definitie voor GVP.
In het overleg wordt tevens het transitietraject van het veterinaire
antibioticum-beleid onder auspiciën van de SDa vastgesteld 39.
Opmerking: Voor practici betekent dit m.b.t. borgbaarheid en toetsbaarheid
voor het uitvoeren van de diergeneeskundige dienstverlening:
- dat naar officiële controle instanties, zoals bijvoorbeeld NVWA / ANVS
publiek vastgesteld interventiebeleid, verantwoording kan worden
afgelegd over het handelen ten opzichte van het wettelijke kader;

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/21/kamerbrief-stand-van-zakenantibioticumbeleid-veehouderij
39 SGD-CPD-KNMvD document N-WVAB voor SDa Raad van Advies: https://www.cpd-online.nl/download_file/858/0
38
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- dat de SGD Geborgde Dierenarts verantwoording kan afleggen aan de
certificerende instelling waarmee SGD als regelingenhouder voor haar
regelingen een overeenkomst heeft gesloten waarbij de KNMvDveterinaire veldnormen’ geen onderdeel uitmaken van de beoordeling;
- verenigingen van dierenartsen voor eigen leden en eigen regelingen en
daaraan gekoppelde registers een eigen verantwoordelijkheid hebben.
30 nov. 2021

KNMvD start consultatie onder haar leden op de conceptversie van de Code
die op 5 oktober 2021 door de KNMvD Raad van Afgevaardigden is
vastgesteld.

KNMvD maakt duidelijk dat de ‘KNMvD Gids voor Goede Veterinaire Praktijk
voor voedselproducerende dieren’ met als onderdeel daarvan de ‘KNMvDCode voor de Dierenarts’ en ‘KNMvD-richtlijnen voor veterinaire handelen’
wordt ingetrokken. In de praktijk betekent dat daarmee tevens duidelijkheid
is vastgesteld m.b.t. regelingen en reglementen van de SGD Geborgde
Dierenartsen.
11 jan. 2022

Het CPD brengt in de felicitatie bij de benoeming van de dhr. Staghouwer
tot Minister van LNV het rapport van de ombudsman van 25 november 2020
onder de aandacht.
Opmerking: in de respons wordt toegezegd dat het CPD uiterlijk 31 maart
2022 antwoord mag verwachten 40.

12 april 2022

Bestuurlijk overleg SGD-CPD-KNMvD waarin het besluit van het SDabestuur dat het de N-WVAB niet onder haar auspiciën wil brengen en wordt
besloten het nationale veterinaire antibioticumbeleid onafhankelijk onder
auspiciën van de SGD te brengen.

2 juni 2022

KNMvD stelt de vernieuwde versie van haar Code vast en bevestigt daarin
dat de Code niet algemeen verbindend is voor de beroepsgroep maar
uitsluitend van toepassing is voor haar leden.
Screenprint: inleiding passage ‘doel en betekenis van de code’

40

https://www.cpd-online.nl/download_file/932/0
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Opmerking: KNMvD herhaalt ten opzichte van de versie van 1 maart 2010
de veronderstelling dat de Code ‘binnen de beroepsgroep als moreel
bindend kan worden beschouwd’ en tevens dat de Code niet algemeen
verbindend is voor de beroepsgroep. Ten opzichte van de versie van 1
maart 2010 is m.b.t. de veronderstelling dat de Code en de daarin
opgenomen richtlijnen als moreel bindend binnen de beroepsgroep kunnen
worden beschouwd, wel een aanzienlijke wijziging plaatsgevonden namelijk
dat:
§ de Code en de richtlijnen GEEN onderdeel uitmaken van de regelingen
en reglementen van de onafhankelijke Stichting Geborgde Dierenarts,
§ dit op 18 augustus 2021 in de gezamenlijk in het bestuurlijk overleg
SGD-CPD-KNMvD vastgesteld definitie voor Goede Veterinaire Praktijk
tot uitdrukking is gebracht waarbij in die definitie zowel de Code als de
richtlijnen niet worden genoemd;
§ KNMvD haar Gids voor GVP voor voedselproducerende dieren waarvan de
Code en richtlijnen onderdeel uitmaakte heeft ingetrokken.
Vervolg:
§ Het CPD ziet dat KNMvD in de periode 2021 – 2025 invulling gaat geven aan haar ambitie
om bij KNMvD-leden en CKRD-geregistreerden werk te gaan maken op de naleving van
gestelde eisen i.c. de ‘KNMvD Code voor de Dierenarts’ waarin wordt verwezen naar
gedragsregels (actuele versie 2 juni 2022). Vast te stellen is dat KNMvD geen inzicht heeft in
werkbaarheid, toetsbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid van de richtlijnen
waarnaar in de Code wordt verwezen, evenals het draagvlak onder de KNMvD-leden en
CKRD-geregistreerden, waarmee de onderbouwing van de stelling dat de bepalingen binnen
de beroepsgroep als moreel bindend valt te beschouwen ontbreekt. Het tot stand komen van
de meest recente richtlijn is in dit verband door het CPD in kaart gebracht in een overzicht
gebeurtenissen en besluiten 41.
§ In de periode 2021-2025 heeft KNMvD voor voedselproducerende dieren de mogelijkheid op
onderdelen van haar strategische beleid, bijvoorbeeld m.b.t. haar richtlijnen voor veterinair
handelen, voorstellen in te dienen in de Colleges van Belanghebbenden van de Stichting
Geborgde Dierenarts waarbij opgemerkt dat een voorstel tot koppeling met het CKRD naar
verwachting zal leiden tot een herbeoordeling door de Autoriteit Consument en Markt 42.
§ De uitkomsten van het KNMvD-verenigingsproces (code / richtlijnen en aan de overheid
toegezegde toetsing door een certificerende instelling in opdracht van KNMvD als
regelinghouder op naleving ervan) kan input leveren voor de hoofdvraag of het noodzakelijk
is te komen tot een ‘Nederlands Code voor de Dierenarts’ die op basis van Wet dieren artikel
8.44 voor de gehele beroepsgroep als algemeen verbindend uitgangspunt zou kunnen
dienen óf dat kan worden volstaan met de European Veterinary Code of Conduct opgesteld
door de Federation of Veterinarians of Europe 43 opgesteld op grond van de dienstenrichtlijn

KNMvD Richtlijn Vruchtbaarheidsbehandelingen Melkveebedrijven CPD-overzicht gebeurtenissen en besluiten:
https://www.cpd-online.nl/download_file/679/0
42 https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/bijlagen/12265_besluit%20inzake%201-op1%20relatie%20dierenartsveehouder%200256.pdf
43 European Veterinary Code of Conduct: https://www.fve.org/cms/wpcontent/uploads/FVE_Code_of_Conduct_2019_R1_WEB.pdf
41
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2006/123/EG 44 en deze te hanteren als algemeen afwegingskader voor de rol, de positie en
het handelen van de practicus. De KNMvD Code voor de Dierenarts verschilt ten opzichte van
de FVE Code of Conduct met name op het punt richtlijnen voor eigen leden van de KNMvD en
de daarmee verbonden verenigingsrechtspraak in de Ereraad.
§ Verder werkt het CPD, in het belang te komen tot een door practici gedragen systeem, mee
aan de door LNV aangekondigde en geïnitieerde onderzoeken: ‘positie & rol dierenarts en
kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening’ en het ‘arbeidsmarkt dierenartsen’
45.
§ Bij het updaten van dit overzicht is nog geen antwoord ontvangen op de brief aan de
Minister van LNV d.d. 11 januari 2022. Daarmee is er geen duidelijkheid over de activiteiten
die de overheid gaat ontplooien op rapport 2020/045 van de Nationale ombudsman: ‘Een
dierenarts is het niet eens met het indienen en intrekken van tuchtklachten over hem bij het
Veterinair Tuchtcollege’ 46. Voor zover bekend heeft de Nationale ombudsman zowel de
Minister van LNV, de NVWA-Inspecteur Generaal, de door de Minister van LNV aangewezen
klachtenambtenaar als het Veterinaire Tuchtcollege aangeschreven.
Redactie van dit memoriaal
De redactie van dit memoriaal 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
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.
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.

EU richtlijn 2006/123/EG (dienstenrichtlijn): https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=NL
45 LNV Kamerbrief 29683-256 d.d. 21 juli 2021:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z13933&did=2021D29732
44

46

Nationale ombudsman rapport 2020/045 https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/rapporten/2020045
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