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1. INTRODUCTIE
De Stichting Paard is regelinghouder van dit Reglement Erkende Paardendierenarts.
De Stichting is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
[KNMvD] en de Groep Geneeskunde van het Paard van de KNMvD [GGP]. De Stichting beperkt
zich tot het houden van regelingen en het inrichten van een structuur en randvoorwaarden ter
bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening van paardendierenartsen en houdt daarbij
rekening met aanbevelingen van de betrokken marktpartijen. Er is een College van
Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van de GGP én de betrokken marktpartijen.
Dit College voorziet het bestuur van de Stichting Paard van advies. Indien er over de inhoud van
de regels in dit Reglement verschil van inzicht bestaat, kan het bestuur van de Stichting een
College van Beroep instellen. Dit Reglement wordt minstens iedere vijf jaar geëvalueerd en waar
nodig aangepast.

2. DOELSTELLING
Het Reglement Erkende Paardendierenarts beoogt een systeem in het leven te roepen waarmee de
kwaliteit van paardendierenartsen geborgd wordt door het volgen van relevante nascholing en het
naleven van bepaalde verplichtingen. Dit Reglement voorziet erin dat dierenartsen die aan de
gestelde eisen voldoen en daarop onafhankelijk worden getoetst, erkend worden door de Stichting
Paard. Op basis hiervan kunnen de betrokken dierenartsen in het register Erkende
Paardendierenarts worden opgenomen.
De Stichting Paard bepaalt de randvoorwaarden voor het waarborgen van dit Reglement. De
randvoorwaarden hebben betrekking op:
 veterinair handelen en intercollegiaal overleg;
 een zorgvuldige totstandkoming van de opdrachtovereenkomst met opdrachtgevers en een
adequate dekking van beroepsaansprakelijkheden;
 onafhankelijkheid en geheimhouding;
 voorwaarden waaraan de erkenning van nascholingsopleidingen dienen te voldoen;
 de registratie en controle van gevolgde nascholing door het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen;
 de inschrijving in het register Erkende Paardendierenarts.
Toetsing van de toelatingseisen van de Erkende Paardendierenarts wat betreft de hoedanigheid van
de dierenarts gebeurt door PE-veterinair in opdracht van Stichting Paard. De gevolgde nascholing
wordt bijgehouden in PE-veterinair, waarover Stichting Paard nadere afspraken heeft gemaakt wat
betreft erkenning van nascholingen. Door aanmelding als Erkende Paardendierenarts, gaat de
dierenarts akkoord met de wijze van beoordeling van toelatingseisen, beoordelingstermijnen en
kosten.

3. HET REGLEMENT ERKENDE PAARDENDIERENARTS
Het Reglement staat open voor dierenartsen die zijn ingeschreven in het diergeneeskunderegister
van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). De dierenarts die wil worden
opgenomen in het register Erkende Paardendierenarts maakt dat kenbaar door aanmelding bij het
PE-veterinair via de website www.pe-veterinair.nl/ .

4. REGISTER ERKENDE PAARDENDIERENARTS
De Stichting Paard bepaalt op welke wijze het register Erkende Paardendierenarts wordt beheerd en
hoe de mutaties worden bijgehouden. In het register Erkende Paardendierenarts worden alle
Stichting Paard

Reglement
Erkende
Paardendierenarts

Versie 4.6
d.d. 01-01-2016

Ingangsdatum
reglement:
d.d. 01-07-2010

Ingangsdatum
registratie:
d.d. 01-01-2012

Pagina 3
Van 11

dierenartsen ingeschreven die zijn getoetst op basis van dit Reglement en voldoen aan de criteria van
het Reglement. Alleen de in het register Erkende Paardendierenarts opgenomen dierenartsen mogen
het door Stichting Paard uitgegeven beeldmerk “Erkend Paardendierenarts” voeren. Registratie als
“Erkend Paardendierenarts” is strikt persoonsgebonden.

5. BEOORDELINGSCRITERIA
De beoordelingscriteria kunnen worden onderscheiden in:
5.1. criteria voor inschrijving in het register,
5.2. criteria voor onderhoud van inschrijving in het register,
5.3. criteria voor (gedwongen) uitschrijving uit het register.
5.1.

CRITERIA VOOR INSCHRIJVING IN HET REGISTER

Deze criteria kunnen worden onderverdeeld in eisen met betrekking tot:
5.1.1. de hoedanigheid van de dierenarts,
5.1.2. scholing
5.1.3. contractuele voorwaarden.
5.1.1. HOEDANIGHEID VAN DE DIERENARTS
De specifieke eisen met betrekking tot de hoedanigheid van de dierenarts omvatten:
 Registratie in het diergeneeskunderegister van het Centrale Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg, noodzakelijk voor het uitoefenen van de diergeneeskunde in Nederland, op
basis van art. 4.3 Wet Dieren;
 Het kunnen aantonen dat de dierenarts niet veroordeeld is (geweest) wegens handelen in strijd
met de Wet Dieren, relevante regelgeving en/of ethische professionele normen van de dierenarts.
Daartoe zal de dierenarts worden gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin tevens
toestemming wordt gegeven een en ander te controleren bij het Veterinair Tuchtcollege;
 Voldoen aan de basiseisen aangaande nascholing, veterinair handelen en intercollegiale toetsing
van het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) van de KNMvD. Deze eis geldt per 1
januari 2014;
 Het werkzaam en bekwaam zijn in de paardendiergeneeskunde, aangetoond door middel van
een eigen verklaring bij inschrijving (verkrijgbaar via http://www.stichtingpaard.nl);
 In geval van het opstellen van een keuringsrapport van een veterinaire keuring van een paard of
pony, het volgen van het meest recente keuringsprotocol van de GGP: thans de leidraad ‘De
veterinaire keuring van het paard’ uitgave 2007 inclusief het door de GGP vastgestelde
keuringsformulier ;
 Het adequaat verzekerd zijn voor mogelijke beroepsaansprakelijkheden die voortvloeien uit de
uitvoering van de opdrachtovereenkomst met opdrachtgevers. Onder adequaat wordt verstaan
dat de omvang van de verzekering aansluit bij het risico waarvoor de paardendierenarts in de
opdrachtovereenkomst kan worden aangesproken.
5.1.2. NASCHOLING



Het binnen een termijn van 2,5 jaar, gerekend vanaf het moment van aanvraag tot inschrijving of
herbeoordeling, hebben gevolgd van de door Stichting Paard erkende actualiseringscursus;
Het in de afgelopen 2,5 jaar, gerekend vanaf de datum van aanvraag tot inschrijving, hebben
gevolgd van ten minste 75 punten/uren nascholing bij een door Stichting Paard erkende
opleiding, waarvan tenminste 50 punten/uren gerelateerd dienen te zijn aan de
Paardengeneeskunde.
o Een bewijs van inschrijving in een in bijlage 4 genoemd specialistenregister is equivalent met
150 punten/uren nascholing in 5 jaar.

Stichting Paard

Reglement
Erkende
Paardendierenarts

Versie 4.6
d.d. 01-01-2016

Ingangsdatum
reglement:
d.d. 01-07-2010

Ingangsdatum
registratie:
d.d. 01-01-2012

Pagina 4
Van 11

o

Het Master mono-programma Paard (klinische verdieping) van de Faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht wordt erkend als een equivalent van 60
punten/uren nascholing. De datum van afgifte van het diploma (of afstudeerverklaring van
de Faculteit) is bepalend voor het moment van de telling (binnen de periode van 2,5 jaar)
van de punten/uren nascholing. Equivalente afstudeertitels kunnen eveneens voor
studiepunten/uren in aanmerking komen, aan te vragen bij Stichting Paard.

5.1.3. CONTRACTUELE VOORWAARDEN



5.2.

Het accepteren en nakomen van de inschrijvingsvoorwaarden van Stichting Paard aangaande de
Erkende Paardendierenarts;
Betaling van de inschrijvings- en registratiekosten van Stichting Paard aangaande de Erkende
Paardendierenarts.
CRITERIA VOOR ONDERHOUD VAN INSCHRIJVING IN HET REGISTER

Stichting Paard voert minimaal één maal per twee en een half jaar een nieuwe toetsing uit. Bij
toetsing wordt beoordeeld of de dierenarts voldoet aan dit Reglement en de onder 5.1 genoemde
criteria voor inschrijving in het register. De Stichting Paard behoudt zich het recht voor om een
tussentijdse toetsing op een of meer onderdelen van dit Reglement uit te (laten) voeren, indien daar
aanleiding toe is.
5.3.

CRITERIA VOOR (GEDWONGEN) UITSCHRIJVING UIT HET REGISTER

Registratie in het register Erkende Paardendierenarts zal worden doorgehaald indien:
 Stichting Paard constateert dat de geregistreerde Erkende Paardendierenarts niet (meer) voldoet
of wil voldoen aan de criteria zoals vermeld onder 5.1 en/of 5.2;
 De dierenarts zelf aangeeft niet meer aan de criteria zoals vermeld onder 5.1 en/of 5.2 voldoet.

6. CONTROLE, TOETSING EN ERKENNING
PE-veterinair toetst in opdracht van Stichting Paard of de Erkende Paardendierenarts beantwoordt
aan de criteria onder 5.1 en 5.2. De toetsing vindt plaats door controle van de gevolgde hoeveelheid
nascholing in het registratiesysteem voor nascholing van PE veterinair. De toetsing vindt plaats op het
moment van inschrijving en daarna standaard eenmaal per twee en een half jaar. Wanneer de
registratie van nascholing niet automatisch bij PE veterinair gebeurt, zorgt de Erkende
Paardendierenarts zelf voor registratie van de gevolgde nascholing bij PE veterinair, door invulling
van het daartoe beschikbare webapplicatie met bewijs van deelname. Uitgangspunt is dat ieder
nascholingsuur overeenkomt met één punt.
Stichting Paard beoordeelt aan de hand van de Sanctiecatalogus (bijlage 1) en Beoordeling (bijlage
2) van het reglement Erkende Paardendierenarts welke consequentie de controle van de
nascholingseisen heeft voor de Erkende Paardendierenarts. De consequentiebepaling staat
beschreven in Beoordeling (bijlage 2).
Stichting Paard stelt de voorwaarden voor de actualiseringscursus die de Erkende Paardendierenarts
minimaal eens per 2,5 jaar dient te volgen. Verder erkent Stichting Paard nascholingsopleidingen op
basis van het accreditatiesysteem van PE veterinair. De Stichting Paard eist dat nascholing is
geregistreerd in PE veterinair.

7. KLACHTEN EN BEROEP
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Stichting Paard voorziet in een regeling voor klachten en beroep. Stichting Paard verbindt zich er toe
de klacht of het beroep met de nodige zorg en onafhankelijkheid te onderzoeken. Beroep betreffende
de regels in het Reglement (te onderscheiden van de toepassing daarvan) worden voorgelegd aan
het Bestuur van de Stichting Paard. De statuten van Stichting Paard voorziet in het instellen van
een College van Beroep voor de behandeling van klachten over de regels in het Reglement.
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BIJLAGE 1: SANCTIECATALOGUS

SANCTIECATALOGUS
ERKENDE PAARDENDIERENARTS
HOOFDSTUK 5: REGISTRATIECRITERIA
5.1 CRITERIA VOOR INSCHRIJVING IN HET REGISTER
5.1.1 Kennis en ervaring
Geen inschrijving bij het CIBG
Geen onberispelijke staat van
dienst qua beroepsethiek of
overtreding van relevante
regelgeving
Geen verklaring van werkzaam
en bekwaamheid in de
paardendiergeneeskunde
De afgelopen twee en een half
jaar (te rekenen vanaf datum
aanvraag tot inschrijving) geen
door Stichting Paard erkende
actualiseringscursus gevolgd
De afgelopen twee en een half
jaar, te rekenen vanaf het
moment van aanvraag tot
inschrijving, minder dan 75
punten nascholing hebben
gevolgd, waarvan 50 punten bij
een door Stichting Paard erkende
opleiding
Geen verklaring dat de
inschrijfvoorwaarden van
Stichting Paard worden aanvaard
Geen verklaring dat in geval van
het opstellen van een
keuringsrapport, het meest
recente keuringsprotocol van de
GGP wordt gevolgd
Geen adequate verzekering in
Per 1 januari 2015
relatie tot mogelijke
beroepsaansprakelijkheden
Geen betaling van inschrijvingsen registratiekosten van Stichting
Paard c.q. PE-veterinair
Geen registratie in het CKRD
Per 1 januari 2014
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Geen opname in register
Geen opname in register
voor de termijnen als
bepaald in bijlage 3.
Geen opname in register

Geen opname in register

Geen opname in register

Geen opname in register

Geen opname in register

Geen opname in register

Geen opname in register

Geen opname in register

Ingangsdatum
registratie:
d.d. 01-01-2012

Pagina 7
Van 11

5.2 CRITERIA VOOR ONDERHOUD VAN INSCHRIJVING IN HET REGISTER
De inschrijfvoorwaarden van
Stichting Paard zijn niet
nageleefd
Geen inschrijvings- of
registratiekosten van Stichting
Paard/PE-veterinair betaald
Geen registratie in het CKRD
De afgelopen twee en een half
jaar onvoldoende nascholing
gevolgd
De afgelopen twee en een half
jaar geen actualiseringscursus
gevolgd
Valse verklaring inzake
werkzaamheid en bekwaamheid
in de paardendiergeneeskunde
De registratie in het
diergeneeskunderegister is door
het Veterinair Tuchtcollege
geschorst en/of doorgehaald
Bij het opstellen van een
keuringsrapport is het meest
recente keuringsprotocol en
keuringsformulier van de GGP
niet gevolgd
Er is geen adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
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BIJLAGE 2: BEOORDELING
In opdracht van Stichting Paard beoordeelt PE-veterinair of de Erkende Paardendierenarts aan de
criteria uit 5.1 en 5.2 voldoet. De beoordeling bestaat uit twee delen: de sanctietoekenning en de
consequentiebepaling. De sanctietoekenning vindt plaats volgens het sanctiekader in bijlage 1.
Hieronder volgt de consequentiebepaling.
CONSEQUENTIEBEPALING
De volgende randvoorwaarden zijn van kracht:
 een opmerking wordt niet gezien als een sanctie, maar als advies;
 de erkende paardendierenarts wordt geacht zelf aan te geven wanneer hij/zij niet (meer) aan
de toetsingscriteria van het Reglement voldoet. Verzuim hiervan kan worden aangemerkt als
twee (of meer) Major offences;
 bewuste integriteitfouten resulteren in een uitsluiting voor een bepaalde of onbepaalde periode
als bepaald in bijlage 3.
 Indien de dierenarts een periode tot 6 maanden het vak van paardendierenarts niet kan
uitoefenen, kan aan Stichting Paard worden gevraagd de registratie voor de duur van deze
periode door te halen. Na verstrijken van de periode kan de dierenarts wederom in het register
worden opgenomen indien hij/zij voldoet aan de criteria van het Reglement.
De tekortkomingen worden als volgt beoordeeld:
Aantal tekortkomingen
Geen
Één Major offence

Twee of meer Major offences

Uitsluiting
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Consequentie
Opname dan wel handhaving in het register
“Erkende Paardendierenarts”
Geen opname in dan wel verwijdering uit het
register; heraanmelding mogelijk na minimaal
twee maanden (na dagtekening van het
besluit dat de dierenarts niet wordt
geregistreerd).
Geen opname in register, heraanmelding
mogelijk na zes maanden (na dagtekening
van het besluit dat de dierenarts niet wordt
geregistreerd).
Geen opname in register, uitsluiting totdat
overtreding hersteld is. Dat wil zeggen dat
Stichting Paard vaststelt dat de nietnakoming van de voorwaarden Erkende
Paardendierenarts is hersteld. Bij uitsluiting
wegens wanbetaling wordt de dierenarts uit
het register verwijderd tot betaling voldaan is.
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BIJLAGE 3: UITWERKING ONBERISPELIJKE STAAT
Voor de inschrijving als erkende paardendierenarts, dient sprake te zijn van een onberispelijke
staat van de dierenarts. Dit is in paragraaf 5.1.1 nader uitgewerkt, te weten dat de dierenarts moet
verklaren dat hij niet eerder is veroordeeld wegens overtreding van de Wet Dieren, dan wel een
andere wettelijke bepaling in relatie tot de beroepsuitoefening. Tijdens de beoordeling, zal de
dierenarts worden gevraagd of er sprake is geweest van een eerdere veroordeling zoals hierboven
bedoeld. Deze informatie zal o.a. worden geverifieerd bij het Veterinair Tuchtcollege.
Indien sprake is van een eerdere veroordeling, kan dit leiden tot uitsluiting voor bepaalde of
onbepaalde tijd. De duur van uitsluiting is mede afhankelijk van de ernst van de overtreding en
een eventuele recidive. Het Veterinair Tuchtcollege kan de volgende voorwaardelijke en
onvoorwaardelijke maatregelen treffen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Waarschuwing
Berisping
Geldboete 3e categorie
Geldboete 4e categorie
Schorsing
Uitsluiting

Voor voorwaardelijke maatregelen en voor waarschuwingen en berispingen kan een uitsluiting
gelden voor de duur van maximaal 3 maanden na datum van de uitspraak van het Veterinair
Tuchtcollege, afhankelijk van de reden van veroordeling.
Voor geldboetes en schorsing van maximaal 2 maanden geldt in ieder geval een uitsluiting van 6
maanden na datum van de uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege. Langere schorsing leidt tot
uitsluiting van tenminste 1 jaar na datum uitspraak Veterinair Tuchtcollege. Voor vergrijpen die in
relatie staan tot een malafide keuring van paarden, geldt een uitsluiting voor onbepaalde tijd.
Veroordelingen uitgesproken door de gewone rechter of een zelfregulerend toezichtsorgaan op
basis van onrechtmatig handelen dan wel overtreding van andere regelgeving of beroepscodes in
het kader van de beroepsuitoefening, zullen in analogie van bovenstaande worden beoordeeld.
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BIJLAGE 4: SPECIALISTENREGISTERS
Nederlands Veterinair Specialistenregister:
Chirurgie Paard
Inwendige ziekten Paard
Reproductie Paard
European Board of Veterinary Specialisation:
European College of Animal Reproduction – Equine
European College of Equine Internal Medicine
European College of Veterinary Surgery – Equine
American Board of Veterinary Specialities:
American College of Veterinary Surgeons – Equine
American College of Veterinary Internal Medicine – Equine
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