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Preambule
De stuurgroep Kwaliteitsorgaan Dierenartsen wordt het beleidsorgaan van het Centraal
Kwaliteitsregister Dierenartsen. Deze stuurgroep zal als onderdeel van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde optreden als regelinghouder van het
CKRD.
Dit document beschrijft het reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD). Dit
reglement wordt vastgesteld door de stuurgroep van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen (KD)
en zal worden bekrachtigd door het bestuur van de KNMvD. Het beschrijft onder meer de
taken van de stuurgroep van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen, de basisnormen voor
registratie en de wijze van uitvoering. Dit reglement is van toepassing op de registratie van
dierenartsen in het CKRD.
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A. Algemene bepalingen
Artikel 1: Instelling Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD)
1.1

1.2

1.3

1.4

In het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) worden dierenartsen met een
geldig dierenartsdiploma geregistreerd, die voldoen aan de door de stuurgroep
Kwaliteitsorgaan Dierenartsen gestelde basisnormen zoals neergelegd in dit
reglement en de daaruit voortvloeiende eisen.
Het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen kent deelregisters en sluit aan bij de
kwaliteitsregisters van Stichting Geborgde Dierenarts en bestaande en toekomstige
erkenningen binnen de diergeneeskunde in Nederland.
Voor een deelregister komen de volgende registers in aanmerking:
- het register voor de praktiserende dierenarts
- het register voor de niet praktiserende dierenarts, het zogenaamde NP-register.
De aan de registratie gekoppelde kwaliteitseisen en de inschrijving in betreffende
registers zijn openbaar.

Artikel 2: Registratienormen
De aan de registratie en herregistratie te stellen eisen, die voortvloeien uit de in dit
reglement vastgestelde basisnormen, zijn verder beschreven in het beleidsdocument CKRD.
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B. De stuurgroep van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen
Artikel 3: Taak van de stuurgroep Kwaliteitsorgaan Dierenartsen
3.1

3.2

De stuurgroep van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen (hierna stuurgroep KD) heeft
ten doel om de stuurgroep van de KNMvD goedkeuring te laten verlenen voor de
vastgestelde reglementen en regelingen en van advies te dienen over de inhoud en
algemene uitvoering van de reglementen en regelingen die het kwaliteitsorgaan
houdt.
De stuurgroep KD zal zich alleen bezighouden met onderwerpen die verband houden
met de haar in punt 3.1 van dit reglement opgedragen taken.

Artikel 4: Samenstelling Stuurgroep KD
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

De stuurgroep KD bestaat uit vertegenwoordigers namens de:
a. Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde incl. de decentrale
groepsbesturen.
b. Belanghebbende(n) bij de reglementen en regelingen die het Kwaliteitsorgaan
Dierenartsen houdt, waarbij per belanghebbende(n) één (gedelegeerde)
vertegenwoordiger in de stuurgroep plaats kan nemen.
De stuurgroep KD heeft een maximale omvang van acht (8) belanghebbenden.
Minimaal zes (6) leden van de stuurgroep zullen vertegenwoordigers van de KNMvD
betreffen.
De stuurgroep KD kan als toehoorder een vertegenwoordiger namens de
certificerende en/of accrediterende organisatie(s) toelaten.
Benoemingen onder samenstelling lid 4.1 en 4.2 worden op voordracht door
betreffende partijen, door het bestuur van de KNMvD gedaan.
De stuurgroep KD wordt begeleid door een ambtelijk secretaris van het bureau van
de KNMvD.

Artikel 5: Toe- en uittreding Stuurgroep KD
5.1

5.2

5.3
5.4

Om in aanmerking te komen voor toetreding tot de stuurgroep, kunnen
vertegenwoordigers van organisaties die belang hebben bij een regeling en worden
genoemd in punt 4.1 sub a en b van dit reglement een vormvrije aanvraag tot
toetreding indienen bij het bestuur van de KNMvD.
Het bestuur van de KNMvD informeert de stuurgroep KD schriftelijk, per post of per
e-mail, over de aanvraag tot toetreding en vraagt de stuurgroep KD advies over deze
aanvraag.
De stuurgroep KD adviseert het bestuur van de KNMvD schriftelijk, per post of per email, over de aanvraag tot toetreding.
Het bestuur van de KNMvD besluit over de toetreding met inachtneming van de
doelstelling van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen en het advies van de stuurgroep
KD.
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5.5

5.6

Deelname aan de stuurgroep KD eindigt wanneer de (de vertegenwoordiger van de)
onderneming / organisatie niet langer aan de kwalificaties genoemd in toe- en
uittredingen punten 5.1 en 5.4 voldoet.
Benoemingen in de stuurgroep KD vindt plaats voor een periode van drie (3) jaar. Het
bestuur van de KNMvD kan besluiten tot eenmalige herbenoeming voor een periode
van drie (3) jaar.

Artikel 6: Werkwijze stuurgroep KD
6.1

6.2
6.3
6.4

De stuurgroep KD vergadert ten minste één (1) keer per jaar of drie weken nadat de
vertegenwoordigers van één of meerdere van de in samenstelling punten 4.1a en b
genoemde belanghebbende(n) daartoe een verzoek richten tot de voorzitter van de
stuurgroep KD.
Bijeenroeping van de stuurgroep KD geschiedt door toezending van de agenda door
het secretariaat per post of per e-mail, uiterlijk 10 dagen voor de vergaderdatum.
Het bestuur van de KNMvD kan op verzoek van de stuurgroep KD bij een vergadering
van de stuurgroep KD aanwezig zijn.
De stuurgroep KD benoemt haar eigen voorzitter voor een periode van twee (2) jaar,
waarbij rekening wordt gehouden met een zekere omloop tussen afvaardigingen in
de stuurgroep KD. De voorzitter betreft in alle gevallen een vertegenwoordiging
vanuit de KNMvD.

Artikel 7: Besluitvorming stuurgroep KD
7.1
7.2
7.3
7.4

De belanghebbende(n) genoemd in samenstelling punt 4.1a en b vertegenwoordigen
ieder één (1) stem.
Geagendeerde besluiten worden genomen als er een meerderheid van stemmen
vóór het besluit zijn uitgebracht.
Bij een even aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De stuurgroep KD kan zich in haar besluitvorming door deskundigen laten bijstaan,
waarbij de kosten door de stuurgroep KD worden gedragen.
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C. Basisnormen
Basisnormen voor registratie en herregistratie van de dierenarts in het Centraal
Kwaliteitsregister Dierenartsen en het daaraan verbonden recht.

Artikel 8: Basisnormen registratie CKRD, deelregister praktiserende dierenartsen
8.1

8.2

Bij het vaststellen van de eisen waaraan de dierenarts dient te voldoen om voor
registratie in het CKRD in aanmerking te komen, hanteert de stuurgroep KD de
volgende uitgangspunten:
a. De dierenarts is geregistreerd in het op grond van de Wet Uitoefening
Diergeneeskunde (artikel 9) ingestelde Diergeneeskunderegister van het Centraal
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).
b. De dierenarts verklaart zich te committeren aan de vastgestelde KNMvD richtlijnen
inclusief formularia.
c. De dierenarts voltooit een zelfevaluatie op basis van het
beroepscompetentieprofiel van de dierenarts en legt de resultaten vast in het door
het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen verstrekte digitale dossier.
d. De dierenarts verplicht zich, om in de loop van de herregistratieperiode, op basis
van een door het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen verstrekte zelfevaluatie,
aantoonbaar te participeren in geaccrediteerde nascholingsactiviteiten. De
stuurgroep KD stelt voorafgaand aan de herregistratieperiode de verplichte
onderdelen vast en werkt deze nader uit in de bij dit reglement behorende
beleidsdocument.
Door het voldoen aan de gestelde normen is de dierenarts gerechtigd tot het voeren
van de aanduiding “CKRD-geregistreerde dierenarts”. Daarbij is het de dierenarts
toegestaan gebruik maken van het beeldmerk in bijlage 1.

Artikel 9: Basisnormen herregistratie CKRD, deelregister praktiserende dierenartsen
9.1

9.2

Bij het vaststellen van de eisen waaraan de dierenarts dient te voldoen om voor
herregistratie in het CKRD in aanmerking te komen, hanteert de stuurgroep KD de
volgende uitgangspunten:
a. De dierenarts is geregistreerd in het op grond van de Wet Uitoefening
Diergeneeskunde (artikel 9) ingestelde Diergeneeskunderegister van het Centraal
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).
b. In de afgelopen registratieperiode heeft de dierenarts voldaan aan de door de
stuurgroep KD vastgestelde nascholingseisen door het volgen van geaccrediteerde
na- en bijscholingsactiviteiten.
c. De dierenarts heeft zich in de afgelopen registratieperiode gecommitteerd aan de
vastgestelde KNMvD richtlijnen inclusief de formularia.
Door het voldoen aan de gestelde normen is de dierenarts gerechtigd tot het voeren
van de aanduiding “CKRD-geregistreerde dierenarts”. Daarbij is het de dierenarts
toegestaan gebruik maken van het beeldmerk in bijlage 1.
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Artikel 10: Termijn registratie en herregistratie, deelregister praktiserende
dierenartsen
10.1

De (her)registratieperioden kennen een vaste duur van vijf jaar. De registratie vervalt
na deze termijn. De startdatum van de herregistratieperiode is de datum van opname
in CKRD.
10.2 Maximaal drie maanden en minimaal één maand voor afloop van de
registratieperiode dient de betrokkene een verzoek tot herregistratie in te dienen bij
het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen om voor tijdige herregistratie in aanmerking te
komen.
10.3 Wanneer de aanvraag binnen de in artikel 10.2 gestelde termijn wordt ingediend, zal
de herregistratie aansluitend aan de voorafgaande periode plaatsvinden, behoudens
bezwaren van andere aard tegen de herregistratie.
10.4 De aanvraag voor herregistratie wordt getoetst op de wijze zoals beschreven in
artikel 16.
10.5 Tegen de beslissing van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen om de herregistratie niet
te verlenen, kan de betrokkene binnen drie maanden na dagtekening van het bericht
over de beslissing in beroep gaan bij de Beroepscommissie. Artikel 18 is hierop van
toepassing.
10.6 Op verzoek van de geregistreerde kan tussentijdse vrijwillige uitschrijving uit het
register plaatsvinden. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij het
Kwaliteitsorgaan Dierenartsen.
10.7 Degene die krachtens dit artikel uit het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen
(CKRD) is uitgeschreven, kan binnen één jaar na vrijwillige uitschrijving op aanvraag
weer in het CKRD worden geregistreerd. De herregistratieperiode wordt in dit geval
verlengd met de uitgeschreven termijn. Reeds behaalde accreditatiepunten blijven in
dit geval geldig.
10.8 In het geval dat een geregistreerde vrijwillig of onvrijwillig wordt uitgeschreven en
later dan één jaar na uitschrijving zich weer wil inschrijven, start voor deze persoon
een nieuwe herregistratieperiode van vijf jaar. De voorwaarden voor herregistratie
zijn dan conform artikel 9 van dit reglement.
10.9 Op grond van een uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege inhoudende een oordeel
over schending van de algemene zorgplicht van dierenartsen, met als door het
Veterinair Tuchtcollege opgelegde sanctionering een geldboete van de 3e of 4e
categorie, een tijdelijke of voorwaardelijke schorsing, dan wel ontzegging, kan
tussentijdse uitschrijving plaatsvinden voor de gehele of gedeeltelijke termijn. De
stuurgroep KD besluit hierover.
10.10 Op grond van een opgelegde sanctionering vanuit de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit, met als opgelegde sanctionering een last onder dwangsom,
geldboete of intrekken vergunning, kan tussentijdse uitschrijving plaatsvinden voor
de gehele of gedeeltelijke termijn. De stuurgroep KD besluit hierover.
10.11 In het geval dat een dierenarts wordt uitgeschreven op grond van hetgeen
beschreven is in artikel 10.9 of 10.10 beslist de stuurgroep KD, afhankelijk van de
ernst van de sanctionering, over de termijn van de uitschrijving en of een ad hoc
Reparatiecommissie dient te worden ingesteld. Deze Reparatiecommissie schrijft een
verbetertraject voor en controleert of de betreffende dierenarts deze heeft
doorlopen, alvorens herinschrijving kan plaatsvinden. Een verbetertraject kan
bijvoorbeeld bestaan uit aanvullende scholing, begeleiding en/of controle.
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10.12 In het geval dat een dierenarts onvrijwillig wordt uitgeschreven en na uitschrijving
zich binnen één jaar weer wil inschrijven, dient de dierenarts alsnog aan alle eisen
voor herregistratie in het register te voldoen. De herregistratieperiode wordt niet
verlengd met de termijn van uitschrijving. Afhankelijk van de reden van uitschrijving
kan een aantoonbaar verbetertraject geëist worden door de stuurgroep KD.

Artikel 11: Basisnormen registratie CKRD, deelregister niet-praktiserende
dierenartsen
11.1

11.2

Bij het vaststellen van de eisen waaraan de dierenarts dient te voldoen om voor
registratie in het CKRD in aanmerking te komen, hanteert de stuurgroep KD de
volgende uitgangspunten:
a. De dierenarts heeft een geldig dierenartsdiploma behaald bij een erkend instituut.
b. De dierenarts verklaart zich te committeren aan de vastgestelde KNMvD richtlijnen
inclusief formularia.
c. De dierenarts voltooit een zelfevaluatie op basis van het
beroepscompetentieprofiel van de dierenarts en legt de resultaten vast in het door
het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen verstrekte digitale dossier.
d. De dierenarts verplicht zich, om in de loop van de herregistratieperiode, op basis
van een door het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen verstrekte zelfevaluatie,
aantoonbaar te participeren in geaccrediteerde nascholingsactiviteiten. De
stuurgroep KD stelt voorafgaand aan de herregistratieperiode de verplichte
onderdelen vast en werkt deze nader uit in de bij dit reglement behorende
beleidsdocument.
Door het voldoen aan de gestelde normen is de dierenarts gerechtigd tot het voeren
van de aanduiding “CKRD-geregistreerde dierenarts Niet-Praktiserend (NP)”.

Artikel 12: Basisnormen herregistratie CKRD, deelregister niet praktiserende
dierenartsen
12.1

12.2

Bij het vaststellen van de eisen waaraan de dierenarts dient te voldoen om voor
herregistratie in het CKRD in aanmerking te komen, hanteert de stuurgroep KD de
volgende uitgangspunten:
a. In de afgelopen registratieperiode heeft de dierenarts voldaan aan de door de
stuurgroep KD vastgestelde nascholingseisen door het volgen van geaccrediteerde
na- en bijscholingsactiviteiten.
b. De dierenarts heeft zich in de afgelopen registratieperiode gecommitteerd aan de
vastgestelde KNMvD richtlijnen inclusief de formularia.
Door het voldoen aan de gestelde normen is de dierenarts gerechtigd tot het voeren
van de aanduiding “CKRD-geregistreerde dierenarts Niet-Praktiserend (NP)”.
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Artikel 13: Termijn registratie en herregistratie, deelregister niet praktiserende
dierenartsen
13.1

De (her)registratieperioden kennen een vaste duur van vijf jaar. De registratie vervalt
na deze termijn. De startdatum van de herregistratieperiode is de datum van opname
in CKRD-NP.
13.2 Maximaal drie maanden en minimaal één maand voor afloop van de
registratieperiode dient de betrokkene een verzoek tot herregistratie in te dienen bij
het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen om voor tijdige herregistratie in aanmerking te
komen.
10.3 Wanneer de aanvraag binnen de in artikel 13.2 gestelde termijn wordt ingediend, zal
de herregistratie aansluitend aan de voorafgaande periode plaatsvinden, behoudens
bezwaren van andere aard tegen de herregistratie.
13.4 De aanvraag voor herregistratie wordt getoetst op de wijze zoals beschreven in
artikel 16.
13.5 Tegen de beslissing van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen om de herregistratie niet
te verlenen, kan de betrokkene binnen drie maanden na dagtekening van het bericht
over de beslissing in beroep gaan bij de Beroepscommissie. Artikel 18 is van
toepassing.
13.6 Op verzoek van de geregistreerde kan tussentijdse vrijwillige uitschrijving uit het
register plaatsvinden. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij het
Kwaliteitsorgaan Dierenartsen.
13.7 Degene die krachtens dit artikel uit het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen
(CKRD) is uitgeschreven, kan binnen één jaar na vrijwillige uitschrijving op aanvraag
weer in het CKRD worden geregistreerd. De herregistratieperiode wordt in dit geval
verlengd met de uitgeschreven termijn. Reeds behaalde accreditatiepunten blijven in
dit geval geldig.
13.8 In het geval dat een geregistreerde vrijwillig of onvrijwillig wordt uitgeschreven en
later dan één jaar na uitschrijving zich weer wil inschrijven, start voor deze persoon
een nieuwe herregistratieperiode van vijf jaar. De voorwaarden voor herregistratie
zijn dan conform artikel 9 van dit reglement.
13.9 Op grond van een uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege inhoudende een oordeel
over schending van de algemene zorgplicht van dierenartsen, met als door het
Veterinair Tuchtcollege opgelegde sanctionering een geldboete van de 3e of 4e
categorie, een tijdelijke of voorwaardelijke schorsing, dan wel ontzegging, kan
tussentijdse uitschrijving plaatsvinden voor de gehele of gedeeltelijke termijn. De
stuurgroep KD besluit hierover.
13.10 Op grond van een opgelegde sanctionering vanuit de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit, met als opgelegde sanctionering een last onder dwangsom,
geldboete of intrekken vergunning, kan tussentijdse uitschrijving plaatsvinden voor
de gehele of gedeeltelijke termijn. De stuurgroep KD besluit hierover.
13.11 In het geval dat een dierenarts wordt uitgeschreven op grond van hetgeen
beschreven is in artikel 13.9 of 13.10 beslist de stuurgroep KD, afhankelijk van de
ernst van de sanctionering, over de termijn van de uitschrijving en of een ad hoc
Reparatiecommissie dient te worden ingesteld. Deze Reparatiecommissie schrijft een
verbetertraject voor en controleert of de betreffende dierenarts deze heeft
doorlopen, alvorens herinschrijving kan plaatsvinden. Een verbetertraject kan
bijvoorbeeld bestaan uit aanvullende scholing, begeleiding en/of controle.
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13.12 In het geval dat een dierenarts onvrijwillig wordt uitgeschreven en na uitschrijving
zich binnen één jaar weer wil inschrijven, dient de dierenarts alsnog aan alle eisen
voor herregistratie in het register te voldoen. De herregistratieperiode wordt niet
verlengd met de termijn van uitschrijving. Afhankelijk van de reden van uitschrijving
kan een aantoonbaar verbetertraject geëist worden.
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D. Uitvoering
Artikel 14: Kwaliteitsorgaan Dierenartsen
14.1
14.2

14.3
14.4

Op grond van dit reglement wordt een Kwaliteitsorgaan Dierenartsen ingesteld.
Het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen heeft als taken:
a. individuele aanvragen om registratie en herregistratie in het Centraal
Kwaliteitsregister Dierenartsen te onderzoeken en advies daarover aan de stuurgroep
KD voor te leggen;
b. de afhandeling van de accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten te verzorgen
De aanvraag wordt getoetst aan de door de stuurgroep KD vastgestelde eisen voor
registratie of herregistratie.
De administratieve procedure alsmede de eisen die worden gesteld aan registratie en
herregistratie zijn openbaar.

Artikel 15: Instelling van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen
15.1
15.2

Het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen, onderdeel van het bureau van de KNMvD
fungeert als uitvoeringsorgaan in het kader van deze regeling.
De directie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
(KNMvD) draagt de eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de uitvoering van
de taken die het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen op basis van dit reglement zijn
opgedragen. De directie legt hierover verantwoording af aan de stuurgroep KD en het
bestuur van de KNMvD.

Artikel 16: Werkwijze van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen
16.1

16.2
16.3

16.4
16.5
16.6

Binnen twee maanden nadat een verzoek om registratie of herregistratie in het
Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen is binnengekomen neemt de stuurgroep KD
een beslissing.
Het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen toetst de aanvraag aan de door de stuurgroep KD
vastgestelde eisen.
Een verzoek om registratie of herregistratie dient digitaal te worden ingediend bij het
Kwaliteitsorgaan Dierenartsen en dient vergezeld te gaan van de volgende stukken:
a. Een verklaring waarin men aangeeft zich te committeren aan 1.) de eisen die aan
opname in het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen zijn verbonden en 2.) de
KNMvD richtlijnen.
b. In het geval van een registratie in het NP-register, een kopie van een erkend
dierenartsendiploma.
Het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen heeft het recht om voor de beoordeling van de
aanvraag nadere inlichtingen en bewijsstukken op te vragen bij de aanvrager.
De aanvrager ontvangt bericht binnen een week na de beslissing van de stuurgroep
KD op het verzoek om registratie of herregistratie.
Wanneer het verzoek om registratie of herregistratie is gehonoreerd, draagt het
Kwaliteitsorgaan Dierenartsen zorg voor registratie of herregistratie van de aanvrager
in het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen.
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16.7

16.8

Wanneer het verzoek om registratie of herregistratie niet is gehonoreerd, wordt de
aanvrager hiervan schriftelijk geïnformeerd onder opgave van redenen. De aanvrager
kan binnen drie maanden na dagtekening van de weigering in beroep gaan bij de
Beroepscommissie.
Binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar rapporteert het
Kwaliteitsorgaan Dierenartsen schriftelijk aan de stuurgroep KD en het bestuur van
de KNMvD omtrent haar werkzaamheden in het afgelopen jaar en de registraties in
het CKRD en de mutaties daarin.

Artikel 17: Accreditatie van cursussen
17.1

17.2

17.3
17.4
17.5
17.6

17.7
17.8

17.9

De aanvragen tot accreditatie van na- en bijscholingsactiviteiten voor het Centraal
Kwaliteitsregister Dierenartsen worden in behandeling genomen door het
Kwaliteitsorgaan Dierenartsen en geaccrediteerd door de Technische Commissies.
Voor de verschillende diersoortdifferentiaties en voor generieke nascholing worden
er Technische Commissies ingesteld.
De betreffende Technische Commissie toetst de aanvraag aan de door de stuurgroep
KD vastgestelde criteria, met betrekking tot de accreditatie van bij- en
nascholingsactiviteiten.
De stuurgroep KD laat zich inhoudelijk adviseren door de Technische Commissies;
deze adviezen zijn zwaarwegend.
Een aanvraag moet schriftelijk (digitaal), vergezeld van de nodige inlichtingen en
bewijsstukken worden ingediend bij het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen .
De betreffende Technische Commissie accrediteert de bij- of nascholingsactiviteit
indien deze voldoet aan de door de stuurgroep KD vastgestelde eisen.
De beslissing op de aanvraag wordt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag
genomen en binnen twee weken na de beslissing schriftelijk medegedeeld aan de
aanvrager.
De betreffende technische commissie stelt de stuurgroep KD en het Kwaliteitsorgaan
Dierenartsen inhoudelijk in kennis van zijn beslissing.
De stuurgroep KD kan onder omstandigheden en op advies van de Technische
Commissies een verleende accreditatie intrekken. Dit is nader geregeld in de
“Standaardvoorwaarden voor accreditatie” die de scholingsaanbieder bij de
accreditatie van zijn bij- of nascholingsactiviteit ontvangt. De stuurgroep KD stelt de
betreffende Technische Commissie en het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen in kennis
van deze beslissing.
Indien de stuurgroep KD op advies van haar Technische Commissies besluit een bij- of
nascholingsactiviteit niet te erkennen, dan wel besluit een accreditatie in te trekken,
dan kan de aanvrager, respectievelijk de scholingsaanbieder, binnen drie maanden na
dagtekening van het bericht van de weigering dan wel intrekking, in beroep gaan bij
de Beroepscommissie.
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E. Beroep
Artikel 18: Beroepsprocedure en werkwijze van de beroepscommissie met
betrekking tot registraties
18.1

De Beroepscommissie wordt ingesteld door de stuurgroep KD en bestaat uit
onafhankelijke professionals. De Beroepscommissie CKRD heeft als taak om in
beroepskwesties te bepalen of de regels van dit reglement en bijbehorend
beleidsdocument zijn gevolgd.
18.2 Bij de Beroepscommissie kan door degene die om registratie of herregistratie
verzoekt, beroep worden aangetekend tegen een besluit van de stuurgroep KD inzake
weigering tot registratie of herregistratie of onvrijwillige uitschrijving in het Centraal
Kwaliteitsregister Dierenartsen.
18.3 Het beroep dient te worden aangetekend binnen drie maanden na dagtekening van
het besluit van de stuurgroep KD.
18.4 Het beroep wordt aangetekend door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift
bij de het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen. Het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen zendt
een afschrift van het beroepschrift aan de beroepscommissie.
18.5 De Beroepscommissie dient de indiener van het beroepschrift op zijn verzoek in de
gelegenheid te stellen te worden gehoord.
18.6 De Beroepscommissie neemt een beslissing binnen acht weken na ontvangst van het
beroepschrift. Binnen deze termijn dient zij ten minste het Kwaliteitsorgaan
Dierenartsen te hebben gehoord. De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan
degene die beroep heeft aangetekend. De stuurgroep KD ontvangt een afschrift.
18.7 De Beroepscommissie kan het besluit van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen:
a. bevestigen;
b. (tijdelijk) wijzigen in die zin dat de indiener van het beroep alsnog wordt
geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen;
c. niet ontvankelijk verklaren en de zaak terugverwijzen naar het Kwaliteitsorgaan
Dierenartsen.
18.8 De beslissing van de Beroepscommissie is bindend.
18.9 De kosten voor het aantekenen van beroep zijn voor de aanvrager.
18.10 De kosten van het beroep worden door het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen
gerestitueerd indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard.

Artikel 19: Beroepsprocedure en werkwijze van de beroepscommissie met
betrekking tot accreditatie nascholing
19.1

De Beroepscommissie wordt ingesteld door de stuurgroep KD en bestaat uit
onafhankelijke professionals. De Beroepscommissie heeft als taak om in
beroepskwesties te bepalen of de regels van dit reglement en bijbehorend
beleidsdocument zijn gevolgd.
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19.2

Bij de Beroepscommissie kan door degene die om accreditatie van nascholing
verzoekt, beroep worden aangetekend tegen een besluit van de stuurgroep KD inzake
de inschaling van accreditatiepunten of het weigeren van accreditatie.
19.3 Het beroep dient te worden aangetekend binnen drie maanden na dagtekening van
het besluit van de stuurgroep KD
19.4 Het beroep wordt aangetekend door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift
bij de Beroepscommissie. De Beroepscommissie zendt een afschrift van het
beroepschrift aan de Stuurgroep KD , de externe accrediterende instantie en de
betreffende Technische Commissie.
19.5 De Beroepscommissie dient zowel de indiener als de betreffende Technische
Commissie van het beroepschrift op zijn verzoek in de gelegenheid te stellen te
worden gehoord.
19.6 De Beroepscommissie neemt een beslissing binnen acht weken na ontvangst van het
beroepschrift. Binnen deze termijn dient zij minimaal de Stuurgroep KD te hebben
gehoord. De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan degene die beroep heeft
aangetekend. De stuurgroep KD ontvangt een afschrift.
19.7 De Beroepscommissie kan het besluit van de Stuurgroep KD :
a. bevestigen;
b. (tijdelijk) wijzigen in die zin dat de toekenning van accreditatiepunten wordt
bijgesteld.
c. niet ontvankelijk verklaren en de zaak terugverwijzen naar de Stuurgroep KD .
19.8 De beslissing van de Beroepscommissie is bindend.
19.9 De kosten voor het aantekenen van beroep zijn voor de aanvrager.
19.10 De kosten van het beroep worden door het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen
gerestitueerd indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard.
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F. Overige bepalingen
Artikel 20: Vrijstellingen en Dispensatie
20.1
20.2

Dit reglement kent geen vrijstelling- of dispensatiemogelijkheden.
Dit artikel geldt zowel voor de registratie- als voor herregistratieprocedure.

Artikel 21: Gevolgen van registratie en herregistratie in het CKRD
21.1

21.2
21.3

De registratie in het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen, alsmede de aan de
registratie verbonden eisen, kunnen door de dierenarts aan derden kenbaar worden
gemaakt.
Registratie in het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen verplicht de dierenarts te
voldoen aan de eisen zoals genoemd in de artikelen 8, 9, 11 en 12.
Door het verzoek tot registratie in te dienen, verklaart de dierenarts zich tevens
akkoord met de overdracht van de geregistreerde gegevens aan de betrokken
beroepsinhoudelijke instanties.

Artikel 22: Kosten registratie en accreditatie
22.1

22.2

De kosten van registratie en herregistratie worden door het Kwaliteitsorgaan
Dierenartsen in rekening gebracht bij de aanvrager. De hiervoor geldende tarieven
worden jaarlijks bepaald en openbaar gemaakt.
De kosten van de accreditatie van nascholingsactiviteiten worden door het
Kwaliteitsorgaan Dierenartsen in rekening gebracht bij de aanvrager. De hiervoor
geldende tarieven worden jaarlijks bepaald en openbaar gemaakt.
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G. Slotbepalingen
Artikel 23: Onvoorzien
23.1

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, handelen het Kwaliteitsorgaan
Dierenartsen en de stuurgroep KD in de geest van dit reglement.

Artikel 24: Wijziging van het reglement
24.1
24.2

24.3

Wijziging van dit reglement is slechts mogelijk door een besluit van het bestuur van
de KNMvD.
Wijzigingen in het reglement en beleidsdocument zullen voor dierenartsen die reeds
staan ingeschreven in het CKRD gaan vigeren op het moment dat zij een nieuwe
(her)registratieperiode starten.
In zwaarwegende gevallen, zoals veranderende wetgeving, of wanneer de belangen
van de beroepsgroep worden bedreigd, kan het vigerende reglement en
beleidsdocument worden gewijzigd tijdens de (her)registratieperiode van de
geregistreerde dierenartsen in het CKRD.

Artikel 25: Inwerkingtreding
25.1

Het bestuur van de KNMvD heeft het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen voor
dierenartsen op 02-01-2013 opengesteld.
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Bijlage 1
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