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Reglement Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) 

Bijlage 4 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen 

 
Dit reglement van de Stuurgroep VK beschrijft de taken, samenstelling en werkwijze van de 
stuurgroep. 
 
Artikel 1: Taak van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid  
 
1.1 De Stuurgroep VK kan het bestuur van de KNMvD (on)gevraagd adviseren over het veterinair 

kwaliteitsbeleid en bijbehorende communicatie. 
1.2 De Stuurgroep VK heeft tot taak het Reglement CKRD en de regelingen vast te stellen en ter 

goedkeuring voor te leggen aan het bestuur van de KNMvD. De Stuurgroep VK adviseert het 
bestuur van de KNMvD over de inhoud en uitvoering van het Reglement CKRD en de 
regelingen. 

1.3 De Stuurgroep VK stelt de kaders vast voor de accreditatie van bij- of nascholingsactiviteiten. 
De Stuurgroep benoemt hiervoor een Technische Commissie. De Technische Commissie wordt 
door de Stuurgroep samengesteld op voordracht van de groepsbesturen van de KNMvD. De 
Technische Commissie beoordeelt aanvragen tot accreditatie van bij- of nascholingsactiviteiten 
op inhoudelijke en didactische kwaliteit, voor zover deze vallen binnen de door de Stuurgroep 
gestelde kaders. Aanvragen die aan bepaalde voorwaarden voldoen komen in aanmerking 
voor een versnelde procedure worden afgewikkeld, dat wil zeggen zonder voorlegging aan de 
Technische Commissie. Deze procedure wordt nader vastgelegd in het reglement van de 
Technische Commissie (bijlage 5). Over aanvragen die buiten de gestelde kaders vallen beslist  
de Technische Commissie en rapporteert hierover een maal per jaar aan de Stuurgroep VK.  

1.4 De Stuurgroep VK zal zich alleen bezighouden met onderwerpen die verband houden met de 
haar in de punt 1.1 tot en met 1.4 van dit reglement opgedragen taken. 

 
Artikel 2: Samenstelling Stuurgroep VK 
 
2.1 De Stuurgroep VK bestaat uit vertegenwoordigers namens de: 

a. Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde incl. de decentrale 
groepsbesturen of bij uitzondering een door deze groepsbesturen gemandateerde 
vertegenwoordiger. 

b. Belanghebbende(n) bij het reglement en regelingen die KNMvD houdt, waarbij per 
belanghebbende(n) één (gedelegeerde) vertegenwoordiger in de Stuurgroep VK plaats 
kan nemen. 

2.2 De Stuurgroep VK heeft een maximale omvang van acht (8) belanghebbenden. Minimaal zes 
(6) leden van de Stuurgroep zullen vertegenwoordigers van de KNMvD betreffen. 

2.3 De Stuurgroep VK kan als toehoorder een vertegenwoordiger namens de certificerende en/of 
accrediterende organisatie(s) toelaten. 

2.4 Benoemingen onder samenstelling lid 2.1 en 2.2 worden op voordracht door betreffende 
partijen, door het bestuur van de KNMvD gedaan. 

2.5 De Stuurgroep VK wordt begeleid door een ambtelijk secretaris van het bureau van de KNMvD.  
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Artikel 3: Toe- en uittreding Stuurgroep VK 
 
3.1  Om in aanmerking te komen voor toetreding tot de Stuurgroep, kunnen vertegenwoordigers 

van organisaties die belang hebben bij de regeling en worden genoemd in punt 2.1 sub a en b 
van dit reglement een vormvrije aanvraag tot toetreding indienen bij het bestuur van de 
KNMvD. 

3.2  Het bestuur van de KNMvD informeert de Stuurgroep VK schriftelijk, per post of per e-mail, 
over de aanvraag tot toetreding en vraagt de Stuurgroep VK advies over deze aanvraag. 

3.3  De Stuurgroep VK adviseert het bestuur van de KNMvD schriftelijk, per post of per e-mail, 
over de aanvraag tot toetreding. 

3.4  Het bestuur van de KNMvD besluit over de toetreding met inachtneming van de doelstelling 
van het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen en het advies van de Stuurgroep VK. 

3.5  Deelname aan de Stuurgroep VK eindigt wanneer de (vertegenwoordiger van de) 
onderneming/organisatie niet langer aan de kwalificaties genoemd in toe- en uittredingen 
punten 3.1 en 3.4 voldoet. 

3.6  Benoemingen in de Stuurgroep VK 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 4: Werkwijze Stuurgroep VK 
 
4.1  De Stuurgroep VK vergadert ten minste één (1) keer per jaar of drie weken nadat de 

vertegenwoordigers van één of meerdere van de in samenstelling punten 2.1a en b 
genoemde belanghebbenden daartoe een verzoek richten tot de voorzitter van de 
Stuurgroep VK. 

4.2  Bijeenroeping van de Stuurgroep VK geschiedt door toezending van de agenda door het 
secretariaat per post of per e-mail, uiterlijk 10 dagen voor de vergaderdatum. 

4.3  Het bestuur van de KNMvD kan op verzoek van de Stuurgroep VK dan wel op eigen verzoek 
bij een vergadering van de Stuurgroep VK aanwezig zijn.  

4.4  De Stuurgroep VK benoemt uit haar midden een voorzitter voor een periode van twee (2) 
jaar, waarbij rekening wordt gehouden met een zekere omloop tussen afvaardigingen in de 
Stuurgroep VK. De voorzitter betreft in alle gevallen een vertegenwoordiging vanuit de 
KNMvD.  

4.5 De Stuurgroep VK wordt door KNMvD bestuur geïnformeerd over relevante ontwikkelingen 
op het gebied van veterinaire kwaliteit. 

4.6.       De Stuurgroep VK brengt haar adviezen schriftelijk aan het bestuur van de KNMvD over. 
 
Artikel 5: Besluitvorming Stuurgroep VK 
 
5.1  De belanghebbende(n) genoemd in samenstelling punt 2.1a en b vertegenwoordigen ieder 

één (1) stem. 
5.2 Geagendeerde besluiten worden genomen als er een meerderheid van stemmen vóór het 

besluit zijn uitgebracht.  
5.3  Bij een even aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
5.4  De Stuurgroep VK kan zich in haar besluitvorming door deskundigen laten bijstaan. Voor de 

financiering van daarmee samenhangende kosten kan de Stuurgroep VK een onderbouwd 
verzoek bij het bestuur van de KNMvD indienen.  


