Dierenartsarbiter
Overeenkomstig de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is een Ereraad
ingesteld. De Ereraad houdt toezicht op de collegiale verhoudingen en is bevoegd recht te spreken in
kwesties die gaan over de collegiale verhoudingen.
De Ereraad benoemt ook arbiters in geschillen, als de betrokken partijen dat schriftelijk zijn
overeengekomen. Deze arbiters, ook wel scheidsgerecht genoemd, doen in geschillen een bindende
uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis of bindend advies. Doorgaans benoemt de Ereraad drie
arbiters van wie er ten minste één jurist is en één dierenarts. De keuze van de derde arbiter hangt af
van de aard van het geschil of de wensen van partijen (een accountant, een tweede jurist of een
tweede dierenarts).
Zodra de arbiters zijn benoemd, wordt de behandeling van het geschil geheel aan het scheidsgerecht
overgelaten. De Ereraad heeft geen bemoeienis met de inhoud van het geschil, maar bewaakt wel de
voortgang van de arbitrageprocedure en controleert en onderhoudt het arbitragereglement, dat in
een KNMvD-arbitrage wordt gebruikt.
De Ereraad beschikt over een lijst met dierenartsarbiters, die regionaal en qua aandachtsgebied over
Nederland zijn verspreid, zodat voor iedere arbitrage een dierenarts kan worden benoemd met
voldoende affiniteit met en kennis over de problematiek die in het desbetreffende geval speelt.
Het aantal arbitrageverzoeken dat bij de Ereraad binnenkomt, fluctueert sterk. Het ene jaar zijn het
er één of twee en het andere jaar zes of zeven. Daarom valt niet te voorspellen óf en zo ja, hoe vaak
een arbiter zal worden benoemd. De Ereraad kiest doorgaans arbiters die niet te dicht bij partijen zijn
gevestigd, maar ook niet te ver van hen verwijderd zijn. Alvorens de Ereraad een arbiter benoemt, zal
eerst telefonisch worden gepolst of de arbiter daarvoor voelt en of hij/zij vrij is de arbitrage te doen.
Arbiters werken in een scheidsgerecht nauw met elkaar samen. De taken en werkwijze van een
scheidsgerecht bestaan uit:
- het onpartijdig en onafhankelijk beoordelen van het geschil naar billijkheid;
- het bieden van de mogelijkheid aan partijen om in een zitting hun standpunten toe te lichten;
- het horen van getuigen en/of deskundigen of het doen van onderzoek ter plaatse;
- het beslissen over de bewijslastverdeling en de toelaatbaarheid en waardering van het bewijsmateriaal;
- het toezien op een voortvarend verloop van de procedure;
- het doen van een uitspraak over het geschil.

Profiel
De arbiter (m/v) is dierenarts en lid van de KNMvD. De dierenartsarbiter is een doelgerichte
gesprekspartner, die sociaal vaardig is en affiniteit heeft met conflicthantering. Hij is onpartijdig,
onafhankelijk, gedisciplineerd en integer, heeft levenservaring en kennis van zaken, gaat
vertrouwelijk om met alle informatie en heeft geen persoonlijk of zakelijk belang bij de afloop van de
procedure. Verder houdt de dierenartsarbiter zijn eigen deskundigheid op peil. De dierenartsarbiter
is bereid en in staat om samen te werken met de andere beroepsgroepen met wie hij in het
scheidsgerecht is verenigd.

De dierenartsarbiter heeft ervaring in de diergeneeskundige praktijk en heeft actuele kennis van de
economische omstandigheden en de opvattingen onder practici. Hij heeft inzicht in het veterinaire
werkveld en is op breed maatschappelijk terrein actief.
De dierenartsarbiter toont zich bereid voorlichtingsbijeenkomsten te volgen. Hij mag geen functies
bekleden die conflicterend zijn met de functie van (dierenarts)arbiter, zoals het lid zijn van het
Bestuur, de Ledenraad of de Ereraad van de KNMvD. Voor een netwerkdierenarts geldt dat hij wel als
arbiter kan worden aangewezen, maar slechts in die geschillen waarbij het netwerk niet betrokken is
(geweest).
Het honorarium wordt door arbiters vastgesteld en aan de bij de arbitrage betrokken partijen in
rekening gebracht. Daarbij mag een dierenartsarbiter een voor een dierenarts gebruikelijk uurtarief
en een kilometervergoeding berekenen.

