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REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN REGISTRATIE VAN VETERINAIRE SPECIALISTEN 

 

 

Inleiding 

 

De navolgende bepalingen hebben betrekking op de erkenning en registratie van veterinaire 

specialisten.  

 

De Registratiecommissie Specialisatie is een externe ondersteunende commissie in de zin van artikel 

47 lid 7 van de Statuten van de KNMvD respectievelijk artikel ... van het Huishoudelijk Reglement van 

de KNMvD. 

 

De Registratiecommissie Specialisatie, behandelt samen met zijn organen de erkenning en registratie 

van veterinaire specialisten en heeft tot taak: 

a. vaststellen welke onderdelen van de diergeneeskunde als specialismen worden erkend; 

b. vaststellen van de eisen, waaraan moet worden voldaan om als specialist te worden erkend; 

c. vaststellen van de eisen, die moeten worden gesteld aan opleidingen, opleiders en opleidingsin-

stituten; 

d.  toepassen en uitvoeren van de vastgestelde eisen; 

e. behandelen van beroep, ingesteld tegen beslissingen bij de toepassing en uitvoering van de 

vastgestelde eisen. 

 

De samenstelling, bevoegdheden, taak en werkwijze van de Registratiecommissie Specialisatie en 

zijn organen zullen nader bij reglement, op te stellen door de Registratiecommissie Specialisatie en 

goed te keuren door het bestuur van de KNMvD, worden geregeld. 

 

Definities 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde; 

Bestuur: het bestuur van de KNMvD; 

Groep: een Groep van de KNMvD; 

Faculteit: de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht; 

Departement: een departement van de faculteit Diergeneeskunde; 

Minister van LNV: de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 

RC: de Registratiecommissie Specialisatie Diergeneeskunde;  

UC: het Uitvoerend Comité van de Registratiecommissie; 

SC: een Specialisatiecommissie; 

SoU: Specialist(en) op Uitnodiging; 

CvB: de Commissie van Beroep van de Registratiecommissie Specialisatie Diergeneeskunde; 

Register: het register van erkende specialisten; het Nederlands Veterinair Specialistenregister; 

Specialisme: een door de RC zodanig erkend gedeelte van de diergeneeskunde; 

Specialist: een dierenarts die als zodanig door de RC is erkend en is ingeschreven in het register; 

Dierenarts: degene, die op grond van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde bevoegd is 

de diergeneeskunde uit te oefenen. 

 

 

I DE ORGANEN 

 

Artikel 1  
 

De Registratiecommissie Specialisatie kent de volgende organen: 

a. Het Uitvoerende Comité (UC); 

b. De Specialisatiecommissies (SC’s); 

c. De Commissie van Beroep (CvB). 
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II  DE REGISTRATIECOMMISSIE 

 

Artikel 2 

 

1. De RC wordt gevormd door vertegenwoordigers van de specialismen.  

 

2. Elk specialisme wordt vertegenwoordigd door twee personen, te weten: 

 a) één lid, zijnde een lid of buitengewoon lid van de KNMvD, aan te wijzen door het Bestuur op 

voordracht van de voor het specialisme representatieve Groep of door de RC aanvaarde 

specialistengroepering; 

 b) één lid werkzaam in het betreffende vakgebied aan te wijzen door het bestuur van de 

Faculteit. 

 

3. Voor elke vertegenwoordiger wordt een plaatsvervanger aangewezen. De leden van de RC en 

hun plaatsvervangers worden aangewezen voor een periode van vijf jaar en kunnen terstond 

opnieuw worden aangewezen.  

 

4. Over de vraag welke Groep of specialistengroepering gerechtigd is een vertegenwoordiger aan te 

wijzen beslist de RC. Indien de RC een Groep of specialistengroepering niet gerechtigd acht wordt 

deze vraag, ter definitieve beslissing, verwezen naar het Bestuur. 

 

5. Indien door het Bestuur of het bestuur van de Faculteit geen vertegenwoordiger wordt 

aangewezen, kan de RC in deze vacature voorzien. Indien aldus een lid wordt aangewezen treedt 

deze op verzoek van de RC terug indien alsnog aanwijzing door het Bestuur of het bestuur van de 

Faculteit plaatsvindt. 

 

6. Voor de tijdige uitnodiging tot aanwijzing van de in dit artikel genoemde vertegenwoordigers en 

hun plaatsvervangers zal door de algemeen directeur van de KNMvD of diens plaatsvervanger 

worden zorg gedragen. 

 

Artikel 3 

 

De leden van de RC en hun plaatsvervangers kunnen niet tevens lid zijn van de CvB of de Ereraad 

van de KNMvD. 

 

Artikel 4 

 

1. De RC kiest uit haar midden een voorzitter telkens voor een termijn van vijf jaar. De voorzitter is 

steeds eenmaal herkiesbaar.  

 

2. Het secretariaat van de RC wordt gevoerd door de algemeen directeur van de KNMvD of diens 

plaatsvervanger. De secretaris van de RC woont de vergadering bij en heeft een adviserende 

stem. 

 

3. De voorzitter of diens plaatsvervanger kan de plaatsvervangende leden van de RC naast de 

gewone leden ter vergadering doen uitnodigen wanneer daar op grond van de agenda gerede 

aanleiding toe bestaat. De plaatsvervangende leden hebben in dat geval een adviserende stem. 

 

4. De plaatsvervangende leden ontvangen, in tegenstelling tot de leden van de RC die alle stukken 

ter vergadering ontvangen, alleen de agenda en het verslag. 

 

Artikel 5 

 

De RC heeft een voorbereidende, besluitvormende en uitvoerende taak. 

 

Artikel 6 

 

De voorbereidende taak van de RC bestaat uit: 
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a) het ontwerpen van de voorwaarden en criteria aan de hand waarvan vastgesteld kan worden of 

een bepaald gedeelte van de diergeneeskunde als een omschreven specialisme in de 

diergeneeskunde kan worden beschouwd; 

 

b) het, met inachtneming van artikel 11, onderzoeken of er behoefte bestaat aan erkenning van een 

specialisme; 

c) het ontwerpen van de eisen waaraan moet worden voldaan om als specialist in een te erkennen 

specialisme geregistreerd te worden; 

d) het ontwerpen van de eisen, te stellen aan opleidingen, opleiders en opleidingsinstituten; 

e) het ontwerpen van de wijze waarop aanvragen tot inschrijving in het register moeten worden 

behandeld; 

f) het ontwerpen van de wijze waarop opleidingen, opleiders en opleidingsinstituten erkend kunnen 

worden; 

g) het ontwerpen van de algemene richtlijnen voor het opstellen van een profiel voor een  

 specialisme; 

 

De resultaten van bovengenoemde taken worden, voorzover door dit reglement bepaald met 

medewerking van een SC, vastgelegd in rapporten, voorstellen of ontwerpbesluiten. 

 

Artikel 7 

 

De besluitvormende taak van de RC bestaat uit het vaststellen van : 

 

1. a) welke onderdelen van de diergeneeskunde als specialismen worden erkend;  

 b) de eisen waaraan moet worden voldaan om als specialist erkend en geregistreerd te worden; 

 c) de nationale en internationale naamgeving van het specialisme. 

 

2. a) de eisen die gesteld worden aan de opleiding van specialisten; 

 b) de eisen die gesteld worden aan opleiders van specialisten; 

 c) de eisen die gesteld worden aan opleidingsinstituten voor specialisten; 

 d) de wijze waarop aanvragen tot inschrijving in het register moeten worden behandeld; 

 e) de wijze waarop opleidingen, opleiders en opleidingsinstituten erkend kunnen worden; 

 f) de algemene richtlijnen voor het opstellen van een profiel voor een specialisme.  

 

Artikel 8 

 

Besluiten van de RC als bedoeld in artikel 7 lid 1 worden als volgt genomen: 

 

1. Een besluit als bedoeld in artikel 7 lid 1 vereist een gewone meerderheid van stemmen, met dien 

verstande dat tenminste de meerderheid van de gewone leden benoemd door de KNMvD, als de 

meerderheid van de gewone leden benoemd door de Faculteit moeten hebben gestemd voor het 

voorstel. 

 

2. Bij staking van stemmen volgt herstemming op de eerstvolgende vergadering waarin ook de 

plaatsvervangende gewone leden zelfstandig stemrecht hebben. Het besluit vereist bij 

herstemming de goedkeuring van 2/3 van de uitgebrachte stemmen. 

 

3. De besluiten als bedoeld in dit artikel worden ter kennis gebracht van het Bestuur en van het 

bestuur van de Faculteit. De besluiten van de RC worden geacht bekrachtigd te zijn zodra beide 

besturen daarmee hun instemming hebben betuigd.  

 

4. Een besluit, dat rechtskracht heeft verkregen, wordt door de RC in het officiële orgaan van de 

KNMvD gepubliceerd.  

 

5. Een besluit dat ingevolge lid 1 géén rechtskracht heeft verkregen, wordt met de gemotiveerde 

beslissing van zowel het Bestuur als het bestuur van de Faculteit gepubliceerd in het officiële 

orgaan van de KNMvD. 

 

Artikel 9  

 

1. Besluiten van de RC als bedoeld in artikel 7 lid 2 geschieden in de vorm van uitvoeringsbesluiten. 

 

2. Een uitvoeringsbesluit vereist een gewone meerderheid van stemmen met dien verstande dat 

tenminste de meerderheid van de gewone leden benoemd door de KNMvD, als de meerderheid 
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van de gewone leden benoemd door de Faculteit moeten hebben gestemd voor het voorstel. 

 

 

 

3. Bij staking van stemmen volgt herstemming op de eerstvolgende vergadering waarin ook de 

plaatsvervangende gewone leden zelfstandig stemrecht hebben. Het besluit vereist bij 

herstemming de goedkeuring van 2/3 van de uitgebrachte stemmen. 

 

4. Een besluit, dat rechtskracht heeft verkregen, wordt door de RC in het officiële orgaan van de 

KNMvD gepubliceerd.  

 

 

Artikel 10   

 

1. De RC kan zelfstandig vraagstukken in verband met de opleiding, erkenning en registratie van 

specialisten ter hand nemen. Voor die gevallen (vraagstukken) waarin dit reglement niet voorziet 

is de RC bevoegd met gewone meerderheid van stemmen te besluiten onder de voorwaarde dat 

indien het een algemeen (beleids)vraagstuk betreft het besluit gepubliceerd wordt in het officiële 

orgaan van de KNMvD.  

 

2. De RC kan zich rechtstreeks wenden tot de(het) representatieve Groep(en), Departement(en) of 

door de RC aanvaarde specialistengroeperingen, die belang hebben bij de specialismen, over 

vraagstukken de opleiding, erkenning en registratie van specialisten betreffende. Deze 

groeperingen kunnen dienaangaande voorstellen aan de RC doen. 

 

 

Artikel 11 Erkenning van een specialisme 

 

1. De RC kan initiatieven nemen om een gedeelte van de diergeneeskunde als specialisme te 

erkennen.  

 

2. Een verzoek om erkenning van een gedeelte van de diergeneeskunde als specialisme ingediend 

door een Groep of door een groepering van leden van de KNMvD die door de RC aanvaard wordt 

als representatief voor het betreffende gedeelte van de diergeneeskunde, moet door de RC in 

behandeling worden genomen.  

 

3. Indien de RC een groepering van leden van de KNMvD niet aanvaardt als representatief voor een 

gedeelte van de diergeneeskunde, kan deze groepering zich wenden tot het Bestuur, die over de 

aanvaarding van genoemde groepering zal beslissen. Is het Bestuur van mening dat deze 

groepering wel representatief is, dan is de RC verplicht het door die groepering ingediende 

verzoek alsnog te behandelen conform de bepalingen van dit reglement. 

 

4. Indien de RC op eigen initiatief dan wel een verzoek als bedoeld in lid 2 niet onmiddellijk afwijst, 

worden de nodige voorbereidingen getroffen die tot erkenning door de RC kunnen leiden. De RC 

kan hiervoor een oriëntatiecommissie instellen, die de behoefte en de haalbaarheid van een zo 

mogelijk te erkennen specialisme beoordeelt. 

 

5. Het resultaat van de in dit artikel beschreven procedure moet met inachtneming van artikel 8 door 

de RC in een besluit worden vastgelegd en worden gepubliceerd in het officiële orgaan van de 

KNMvD. 

 

 

Artikel 12 

 

1. De uitvoerende taak van de RC bestaat uit: 

 a) de bewaking van de opleidingen als zodanig, met name het toezicht op de naleving van de 

eisen die zijn gesteld aan de opleidingen, opleiders en opleidingsinstituten; 

 b) het toezicht op de opleiding van de persoon die tot specialist wordt opgeleid vanaf het moment 

dat deze zich daartoe bij de RC heeft aangemeld tot en met het moment dat inschrijving in het 

register heeft plaatsgevonden dan wel de opleiding om een bepaalde reden is beëindigd; 

 c) de erkenning van de opleiders voor met name genoemd specialisme; 

 d) de erkenning van inrichtingen als opleidingsinstituten voor specialisten; 

 e) het toepassen en uitvoeren van de vastgestelde wijze van behandelen van een aanvraag tot 

inschrijving in het register; 
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 f) de herregistratie van specialisten; 

 g) de bewaking van (de uitvoering van) de specialismen. 

 

 

 Bij de uitvoering van haar taken handelt de RC conform bepalingen van dit reglement en de op 

basis daarvan vastgestelde uitvoeringsbesluiten. 

 

2. De RC kan haar uitvoerende taken delegeren aan één of meer Specialisatiecommissies (SC's), 

met inachtneming van de bepalingen van dit reglement en de op basis daarvan vastgestelde 

uitvoeringsbesluiten. 

 

3. De RC blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde taken. 

 

4. Voor die gevallen waarin dit reglement niet voorziet en voorzover in dit reglement al niet is bepaald 

kan de RC ten behoeve van haar uitvoerende taken richtlijnen vaststellen in een uitvoerings-

besluit. Een zodanig besluit wordt vastgesteld met gewone meerderheid van stemmen. 

 

 

Artikel 13 Uitvoerend Comité 

 

1. De RC wijst uit haar midden een Uitvoerend Comité (UC) aan dat bestaat uit de voorzitter van de 

RC, die tevens voorzitter van het UC is en twee leden, te weten één lid uit de vertegenwoordigers 

aangewezen door het Bestuur en één lid uit de vertegenwoordigers aangewezen door het bestuur 

van de Faculteit. Voor beide leden wordt een plaatsvervanger aangewezen. 

 

2. De RC stelt de taak en de bevoegdheden van het UC vast voorzover deze nog niet geregeld zijn 

in dit reglement in het bijzonder met betrekking tot de artikelen betreffende de behandeling van 

aanvragen tot inschrijving in het register. 

 

3. Beslissingen van het UC dienen unaniem te zijn. Indien verschil van mening bestaat, wordt de 

besluitvorming verwezen naar de RC. 

 

4. De secretaris van de RC is tevens secretaris van het UC, deze woont de vergaderingen bij en 

heeft een adviserende stem.  

  

 

Artikel 14 Register 

 

De RC houdt een register aan van erkende specialisten; het Nederlands Veterinair Specialistenregis-

ter. 

 

 

Artikel 15 Jaarverslag 

 

De RC brengt jaarlijks voor het eind van het tweede kwartaal verslag uit van haar werkzaamheden 

aan het Bestuur.  

 

III DE SPECIALISATIECOMMISSIES 

 

Artikel 16 Samenstelling 

 

1. Voor elk specialisme wordt door de RC een Specialisatiecommissie (SC) ingesteld. 

 

2. Een SC wordt benoemd door de RC en bestaat uit tenminste vier leden, te weten: 

 a) de twee leden uit de RC van het betreffende specialisme; 

 b) twee leden, al dan niet lid van de RC, zijnde vertegenwoordigers uit een door de RC aan te 

wijzen verwant specialisme, met dien verstande dat zij twee jaar na erkenning van het 

betreffende specialisme kunnen worden vervangen door twee vertegenwoordigers van dat 

specialisme. 

 

 Bij de benoeming zoals hierboven onder a respectievelijk b weergegeven wordt één lid, zijnde een 

lid of buitengewoon lid van de KNMvD, benoemd door het Bestuur op voordracht van de voor het 

specialisme representatieve Groep of specialistengroepering en één lid benoemd door het bestuur 

van de Faculteit. 
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3. Voor de leden van een SC kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd. De leden van een 

SC en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen terstond 

worden herbenoemd, met dien verstande dat leden genoemd in lid 2 sub a worden vervangen op 

het moment dat zij hun lidmaatschap van de RC beëindigen door hun opvolgers in de RC, tenzij 

lid 2 sub b van toepassing kan zijn. 

 

4. Wanneer naar het oordeel van een SC de commissie uitbreiding behoeft met leden van een voor 

het betreffende specialisme bepalende deskundigheid, wordt hiertoe een verzoek gedaan aan de 

RC. De RC kan de betreffende SC uitbreiden met twee leden, respectievelijk twee plaatsvervan-

gende leden waarbij één lid wordt benoemd door het Bestuur op voordracht van de voor het 

betreffende specialisme representatieve Groep of specialistengroepering en één lid door het 

bestuur van de Faculteit wordt benoemd. 

 

5. De voorzitter wordt door een SC uit haar midden aangewezen. 

 

6. Een SC is bevoegd in voorkomende gevallen andere personen bij de beraadslagingen uit te 

nodigen. Deze hebben een adviserende stem. 

 

 

Artikel 17 Taak 

 

Een SC heeft tot taak: 

a) het ontwerpen en bewaken van het profiel van een specialisme; 

b) de beoordeling van de opleiding; 

c) de begeleiding van de specialist in opleiding; 

d) uitbrengen van adviezen aan de RC inzake: 

 - de eisen te stellen aan opleidingen, opleiders en opleidingsinstituten; 

 - de registratie van de specialist in opleiding; 

 - de herregistratie van specialisten; 

 - erkenning van een opleidingsinstituut; 

 - erkenning van de opleiders. 

 

 

Artikel 18 

 

1. Een SC heeft voorts tot taak om op verzoek van de RC dan wel op eigen initiatief een onderzoek 

in te stellen naar en advies uit te brengen over specialisten in opleiding, specialisten, opleiders, 

opleidingsinstituten en de opleiding. 

 

2. Deze taak heeft zowel betrekking op de reeds erkende, als op eventueel nog te erkennen 

opleiders en opleidingsinstituten. 

 

3. Betreft het onderzoek een specialist met betrekking tot de bewaking van de uitoefening van het 

specialisme dan kan een SC, indien de conclusie wordt getrokken dat tot uitschrijving dan wel 

clausulering van een inschrijving moet worden overgegaan, een desbetreffend advies aan de RC 

uitbrengen. 

 

 

Artikel 19 

 

1. Indien bij de behandeling van een aanvraag tot inschrijving in het register of bij een in te stellen 

onderzoek bedoeld in artikel 18, een lid van de betreffende SC als rechtstreeks betrokkene kan 

worden beschouwd, zal deze zich door zijn plaatsvervanger of een ander daartoe in aanmerking 

komend lid van de RC laten vervangen. 

 

2. Indien een opleider, specialist in opleiding of een opleidingsinstituut, die/dat rechtstreeks bij een in 

behandeling zijnde aangelegenheid is betrokken, bezwaar maakt tegen een lid van de betreffende 

SC op grond van rechtstreekse betrokkenheid van dat lid, kan de RC, gehoord de bezwaren, 

besluiten het betreffende lid van de SC te laten vervangen door diens plaatsvervanger of een 

ander daarvoor in aanmerking komend lid van de RC. 



 8 

 

 

 

 

Artikel 20 Jaarverslag 

 

Een SC brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar aan de RC. 

 

 

 

IV DE REGISTRATIE VAN SPECIALISTEN  

 

Artikel 21 Register, inschrijving, clausulering en uitschrijving  

 

1. In het Nederlands Veterinair Specialistenregister zoals genoemd in artikel 14, hierna te noemen 

het register, worden op aanvraag ingeschreven dierenartsen tot wier inschrijving ingevolge de 

bepalingen van dit reglement en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten door de RC is 

besloten, onder vermelding van het specialisme waarvoor zij worden ingeschreven. 

 

2. Inschrijving in het register is slechts mogelijk indien voldaan wordt aan de op basis van dit 

reglement en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten vastgestelde eisen om als specialist 

geregistreerd te worden. De inschrijving kan ongeclausuleerd of geclausuleerd zijn. 

 

3. Ongeclausuleerde inschrijving vindt plaats indien de aanvrager in Nederland werkzaam is en meer 

dan 50 % van zijn werktijd doch minimaal 19 uur per week aan het betreffende specialisme 

besteedt. Ongeclausuleerde inschrijving is slechts mogelijk voor één specialisme en geschiedt 

steeds voor een periode van vijf jaar. 

 

4. In andere gevallen kan de inschrijving in het register door de RC, gehoord de betreffende SC, 

voor onbepaalde tijd geclausuleerd worden. De RC stelt richtlijnen ter zake vast in een 

uitvoeringsbesluit, waarin in ieder geval is bepaald hoe en wanneer betrokkene wordt gehoord, 

indien hij daartoe de wens te kennen heeft gegeven.  

 

5. Hij die krachtens dit reglement geclausuleerd in het register is ingeschreven kan op schriftelijk 

verzoek aan de RC ongeclausuleerd worden ingeschreven, indien (opnieuw) aan de voor het 

betreffende specialisme vastgestelde eisen is voldaan. De RC beslist, gehoord de betreffende SC, 

binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek of betrokkene wel of niet ongeclausuleerd kan 

worden ingeschreven. De RC deelt het besluit schriftelijk en met redenen omkleed aan 

betrokkene en de betreffende SC mede.  

 Tegen dit besluit kan betrokkene binnen drie maanden na de officiële datum van verzending van 

het besluit beroep instellen bij de CvB. 

  De RC stelt richtlijnen terzake vast in een uitvoeringsbesluit, waarin in ieder geval is bepaald hoe 

en wanneer betrokkene wordt gehoord, indien hij daartoe de wens te kennen heeft gegeven.  

 

6. Een in het register ingeschreven specialist kan op eigen verzoek dan wel bij zijn herregistratie uit 

het register worden geschreven.  

 

7. De RC deelt aan het Bestuur mede de namen van degenen die in respectievelijk uit het register 

zijn geschreven, welke inschrijvingen zijn verlengd en welke inschrijvingen geclausuleerd zijn, 

onder vermelding van het specialisme waarop de inschrijving betrekking heeft respectievelijk had. 

Een en ander wordt tevens gepubliceerd in het officiële orgaan van de KNMvD. 

 

 

Artikel 22 Herregistratie en heraanvraag  

 

1. Aan het einde van de in artikel 21 lid 3 genoemde termijn beslist de RC, gehoord de betreffende 

SC, of de ongeclausuleerde inschrijving voor eenzelfde periode kan worden verlengd, dan wel dat 

deze geclausuleerd moet worden of dat uitschrijving plaats moet vinden. De RC deelt het besluit 

omtrent de herregistratie schriftelijk en met redenen omkleed aan betrokkene en de betreffende 

SC mede. 

 De RC stelt richtlijnen terzake vast in een uitvoeringsbesluit, waarin een standaard procedure 

wordt beschreven met voorwaarden noodzakelijk voor herregistratie, en tevens waarin is bepaald 

hoe en wanneer betrokkene wordt gehoord, indien hij daartoe de wens te kennen heeft gegeven.  
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2. Betreft de herregistratie een specialisme, waarvoor een Europees equivalent is, welke door de 

European Board of Veterinary Specialisation is erkend en door de RC is aanvaard, en waarvoor 

betrokkene in het Europees Register is ingeschreven, dan vindt herregistratie automatisch plaats 

na verlenging van inschrijving in dit Europees register. 

    

3. Hij die krachtens dit reglement uit het register is geschreven kan op schriftelijk verzoek aan de RC 

weer in het register worden ingeschreven, indien opnieuw aan de voor een specialisme 

vastgestelde eisen is voldaan. De RC beslist, gehoord de betreffende SC, binnen drie maanden 

na ontvangst van het verzoek of betrokkene al dan niet geclausuleerd kan worden ingeschreven. 

De RC deelt het besluit omtrent de heraanvraag schriftelijk en met redenen omkleed aan 

betrokkene en de betreffende SC mede. 

  De RC stelt richtlijnen terzake vast in een uitvoeringsbesluit, waarin in ieder geval is bepaald hoe 

en wanneer betrokkene wordt gehoord, indien hij daartoe de wens te kennen heeft gegeven.  

 

4. Bij een besluit op grond van dit artikel laat een te rechtstreeks betrokken lid van de RC dan wel de 

betreffende SC, uit eigener beweging dan wel op verzoek van betrokkene, zich door zijn plaatsver-

vanger of een ander daartoe in aanmerking komend lid van de RC vervangen.  

 

5. Tegen een op grond van dit artikel genomen besluit van de RC kan betrokkene binnen drie 

maanden na de officiële datum van verzending van het besluit beroep instellen bij de CvB. 

 

 

Artikel 23 

 

Het Bestuur is gerechtigd nader te bepalen jaarlijkse bijdragen verplicht te stellen voor degenen die 

een aanvraag tot inschrijving in het register indienen alsmede voor degenen die in het register staan 

ingeschreven. 

 

V DE BEHANDELING VAN AANVRAGEN TOT INSCHRIJVING IN HET REGISTER 

 

Aanvraag na volgen van een door de RC erkende opleiding 

 

Artikel 24 

 

1. Een aanvraag tot inschrijving in het register moet door een opgeleide dierenarts schriftelijk, 

vergezeld van de vereiste inlichtingen en bewijsstukken, worden ingediend bij de secretaris van de 

RC. Een aldus ingediende aanvraag wordt in eerste aanleg in behandeling genomen door het UC, 

dat binnen drie maanden nadat de secretaris van de RC de aanvraag heeft ontvangen een besluit 

neemt. 

Betreft de aanvraag de inschrijving voor een specialisme, waarvoor een Europees equivalent is, 

welke door de European Board of Veterinary Specialisation is erkend en door de RC is aanvaard, 

dan kan inschrijving slechts plaatsvinden nadat de aanvrager reeds door de EBVS in het 

Europese register voor dat specialisme is ingeschreven.      

Voor specialismen die gelijkwaardig zijn aan de Europees equivalent heeft de RC een 

overgangstermijn van twee jaar vastgesteld. 

 

2. Betreft de aanvraag de inschrijving voor een specialisme, waarvan geen vertegenwoordiger zitting 

heeft in het UC, dan wordt de desbetreffende vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger in de 

RC voor dit geval als lid en plaatsvervangend lid toegevoegd aan het UC. 

 

3. Bij de behandeling van een aanvraag tot inschrijving in het register neemt een lid van de RC dan  

 wel het UC, dat rechtstreeks als opleider bij de opleiding van de aanvrager betrokken is geweest, 

niet deel aan de stemming en laat zich door zijn plaatsvervanger of een ander daarvoor in 

aanmerking komend lid van de RC vervangen. 

 

4. Indien de aanvrager bezwaar maakt tegen een lid van de RC dan wel het UC op grond van 

rechtstreekse betrokkenheid van dat lid, kan de RC, gehoord de bezwaren, besluiten het 

betreffende lid te laten vervangen door diens plaatsvervanger of een ander daarvoor in 

aanmerking komend lid van de RC. 
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5. De aanvraag wordt om advies voorgelegd aan de SC van het betreffende specialisme. 

 

6. Acht het UC, gehoord de betreffende SC, met algemene stemmen de aanvraag gegrond, dan 

wordt de aanvrager al dan niet geclausuleerd ingeschreven in het register, onverlet het bepaalde 

in de navolgende leden.  

 

7. Het besluit van het UC wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanvrager, de leden van 

de RC en de betreffende SC meegedeeld. Indien het UC besluit tot een geclausuleerde 

inschrijving in het register, kan betrokkene binnen drie maanden na de officiële datum van 

verzending van het besluit bij de secretaris van de RC bezwaar indienen. Op dat moment vervalt 

het besluit van het UC en wordt de aanvraag behandeld door de RC, waarbij het hierna volgende 

artikel van toepassing is. 

 

8. Indien de betreffende SC dan wel 1/3 van de leden van de RC binnen drie maanden, na de 

officiële datum van verzending van het besluit van het UC, bij de secretaris van de RC bezwaar 

heeft ingediend, vervalt de beslissing van het UC en wordt de aanvraag behandeld door de RC, 

waarbij het hierna volgende artikel van toepassing is. 

 

9. Een besluit van het UC tot een al dan niet geclausuleerde inschrijving van een aanvrager in het 

register is onaantastbaar geworden, indien binnen drie maanden na de officiële datum van 

verzending van het besluit geen bezwaar is ingediend bij de secretaris van de RC. 

 

Artikel 25 

 

1. Achten één of meer leden van het UC de aanvraag tot inschrijving in het register niet gegrond, 

dan verwijst het UC de aanvraag naar de RC. 

 

2. De RC kan de aanvrager, wiens aanvraag naar haar is verwezen, oproepen voor haar te 

verschijnen; de aanvrager moet door de RC worden gehoord, indien de aanvrager dit wenst. 

 

3. De RC besluit binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag van het UC. Zij neemt haar 

besluit bij meerderheid van stemmen. Acht de RC de aanvraag gegrond, dan wordt de aanvrager 

al dan niet geclausuleerd in het register ingeschreven, onverlet het bepaalde in de navolgende 

leden.  

 

4. Het besluit van de RC wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanvrager en de 

betreffende SC meegedeeld. 

 

5. Indien de RC besluit de aanvrager niet in het register in te schrijven dan wel de aanvrager 

geclausuleerd in te schrijven, kan deze binnen drie maanden na de officiële datum van verzending 

van het besluit beroep instellen bij de CvB. 

 

6. Tegen elk besluit van de RC tot inschrijving van een aanvrager in het register kan de betreffende 

SC binnen drie maanden na de officiële datum van verzending van het besluit beroep instellen bij 

de CvB. 

 

7. Een besluit van de RC tot een al dan niet geclausuleerde inschrijving van een aanvrager in het 

register is onaantastbaar geworden, indien binnen drie maanden na de officiële datum van 

verzending van het besluit geen beroep is ingesteld bij de CvB of indien het besluit, waartegen 

beroep is ingesteld, door de CvB is bevestigd. 

 

 

Aanvraag volgens de defacto procedure 

 

Artikel 26 

 

De RC kan op aanvraag een dierenarts, die niet voldoet aan de op basis van dit reglement 

vastgestelde eisen voor een specialisme, bij uitzondering, al dan niet geclausuleerd, in het register 

Inschrijven in de volgende gevallen: 

 

a) indien de aanvraag is ingediend binnen twee jaar nadat het specialisme is erkend en de 

aanvrager over de vereiste theoretische kennis en praktische bekwaamheid beschikt en tenminste 

gedurende de laatste vier jaar het specialisme conform de eisen heeft uitgeoefend; of 
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b) indien een aanvrager om andere, door de RC als gegrond bevonden redenen, niet in staat is 

geweest te voldoen aan de (opleidings)eisen zoals die voor het specialisme zijn vastgesteld, hij 

bijzondere theoretische kennis en praktische bekwaamheden in het specialisme bezit en 

tenminste gedurende de laatste vier jaar het specialisme conform de eisen heeft uitgeoefend. 

 

Artikel 27 

 

1. Een aanvraag tot inschrijving in het register volgens de in artikel 26 omschreven de facto 

procedure moet schriftelijk, vergezeld van de vereiste inlichtingen en bewijsstukken, worden 

ingediend bij de secretaris van de RC. Een aldus ingediende aanvraag wordt in eerste aanleg in 

behandeling genomen door de SoU van het betreffende specialisme, die binnen drie maanden 

nadat de secretaris van de RC de aanvraag heeft ontvangen, de RC van advies dienen.  

 

2. Indien het een aanvraag betreft op grond van artikel 26 sub b, is daar waar in dit artikel gesproken 

wordt van SoU bedoeld "de betreffende SC". 

 

3. Bij de behandeling van een aanvraag tot inschrijving in het register volgens de de facto procedure 

neemt een lid van de RC dan wel een SoU die als rechtstreeks betrokkene kan worden 

beschouwd niet deel aan de stemming en laat zich door zijn plaatsvervanger of een ander 

daarvoor in aanmerking komend lid van de RC vervangen. 

 

4. Indien de aanvrager bezwaar maakt tegen een lid van de RC dan wel een SoU op grond van 

rechtstreekse betrokkenheid van dat lid, kan de RC, gehoord de bezwaren, besluiten het 

betreffende lid dan wel de SoU te laten vervangen door diens plaatsvervanger of een ander 

daarvoor in aanmerking komend lid van de RC. 

 

5. Het advies van de SoU wordt schriftelijk aan de RC meegedeeld. Het advies kan inhouden dat de 

aanvrager wel of niet voor inschrijving in aanmerking komt en/of dat eerst aan bepaalde nadere 

voorwaarden (vorming) voldaan moet worden dan wel nadere informatie vereist is alvorens 

geadviseerd kan worden de aanvrager in het register in te schrijven. 

 

6. Indien het advies van de SoU stelt dat de aanvrager niet in aanmerking komt voor registratie en 

de RC dit advies volgt, kan de aanvrager binnen een door de RC, met goedkeuring van de RC, 

vastgestelde termijn, eenmalig een nieuwe aanvraag indienen. 

 

7. Een op basis van lid 6 ingediende heraanvraag wordt op gelijke wijze behandeld, waarbij het 

 advies van de SoU betrekking kan hebben op het gehele specialisme dan wel zich kan beperken 

tot bepaalde onderdelen hiervan; zulks ter beoordeling van de SoU.  

 

Artikel 28 

 

1. Besluiten van de RC omtrent een aanvraag tot inschrijving volgens de de facto procedure worden 

genomen met tenminste 2/3 meerderheid van stemmen en binnen drie maanden nadat de 

secretaris van de RC het advies van de SoU heeft ontvangen. 

 

2. Het besluit van de RC wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanvrager, de SoU en de 

betreffende SC meegedeeld en ter kennisneming aan de RC gezonden. 

 

3. Indien de RC besluit de aanvrager niet of geclausuleerd in het register in te schrijven, kan deze 

binnen drie maanden na de officiële datum van verzending van het besluit beroep instellen bij de 

CvB. 

 

4. Tegen elk besluit van de RC tot inschrijving van een aanvrager in het register kan de betreffende 

SC binnen drie maanden na de officiële datum van verzending van het besluit beroep instellen bij 

de CvB. 

 

5. Een besluit van de RC tot een al dan niet geclausuleerde inschrijving van een aanvrager in het 

register is onaantastbaar geworden, indien binnen drie maanden na de officiële datum van 

verzending van het besluit geen beroep is ingesteld bij de CvB of indien het besluit, waartegen 

beroep is ingesteld door de CvB is bevestigd. 
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VI SPECIALISTEN OP UITNODIGING 

 

Artikel 29 

 

1. In het kader van de behandeling van aanvragen tot inschrijving in het register volgens de de facto 

procedure, zoals nader bepaald in de artikelen 26 tot en met 28, benoemt het Bestuur tenminste 

drie Specialisten op Uitnodiging (SoU) per specialisme. Voor deze benoeming wordt een 

voordracht gedaan door de voorzitter van de RC, de voorzitter van de betreffende (voorlopige) SC 

en de secretaris van de RC. 

 

2. Het Bestuur overweegt bij bovengenoemde benoeming dat een SoU in het betreffende 

specialisme bekend moet zijn in binnen- en buitenland en langer dan tien jaar werkzaam is in het 

betreffende vakgebied. Als er geen personen zijn die aan één of beide kwalificaties voldoen is het 

Bestuur vrij in zijn keuze. 

 

3. Een SoU wordt zonder meer ingeschreven in het register als specialist en wordt als SoU benoemd 

voor de tijd die benodigd is om de de facto procedure af te ronden. 

 

4. De taak van de SoU is het uitbrengen van adviezen aan de RC inzake het al dan niet gegrond 

achten van een aanvraag tot inschrijving in het register volgens de de facto procedure. 

 

 

VII ERKENNING OPLEIDERS, OPLEIDINGSINSTITUTEN EN OPLEIDING  

 

Artikel 30 

 

1. De aanvraag tot erkenning van een specialist als opleider voor een specialisme wordt behandeld 

door de RC, gehoord de betreffende SC. 

 

2. De RC stelt richtlijnen ter zake vast in een uitvoeringsbesluit, waarin in ieder geval is bepaald hoe 

en wanneer betrokkene wordt gehoord, indien hij daartoe de wens te kennen heeft gegeven. 

 

3. Bij de behandeling van een aanvraag laat een lid van de RC dan wel de betreffende SC, die als 

rechtstreeks betrokkene kan worden beschouwd, uit eigener beweging dan wel op verzoek van 

betrokkene, zich door zijn plaatsvervanger of een ander daarvoor in aanmerking komend lid van 

de RC vervangen. 

 

4. Een aanvraag moet schriftelijk, vergezeld van de vereiste inlichtingen en bewijsstukken, bij de 

secretaris van de RC worden ingediend. 

 

5. De RC erkent, gehoord de betreffende SC, de aanvrager als opleider, indien deze voldoet aan de 

op basis van dit reglement vastgestelde eisen. 

 

6. De RC neemt haar beslissing binnen drie maanden, nadat de secretaris van de RC de aanvraag 

heeft ontvangen, tenzij een langere termijn is gewenst in verband met het advies van de 

betreffende SC. De RC deelt de beslissing schriftelijk aan de aanvrager en de betreffende SC 

mede. 

 

7. Indien de RC besluit de aanvrager niet als opleider te erkennen, kan deze binnen drie maanden 

na de officiële datum van verzending van het besluit beroep instellen bij de CvB. 

 

8. Een aanvrager kan slechts voor één specialisme als opleider worden erkend. 

 

Artikel 31 

 

1. De aanvraag tot erkenning van een instituut als opleidingsinstituut voor één of meer specialismen 

wordt behandeld door de RC, gehoord de betreffende SC. 

 

 

 

 

2. De RC stelt richtlijnen ter zake vast in een uitvoeringsbesluit, waarin in ieder geval is bepaald hoe 



 13 

en wanneer betrokkene wordt gehoord, indien hij daartoe de wens te kennen heeft gegeven. Het 

bestuur van het instituut kan zich daarbij laten bijstaan door één of meer van de aan het instituut 

verbonden specialisten. 

 

3. Bij de behandeling van een aanvraag laat een lid van de RC dan wel de betreffende SC, die aan 

het betreffende instituut is verbonden, zich door zijn plaatsvervanger of een ander daarvoor in 

aanmerking komend lid van de RC vervangen. 

 

4. Een aanvraag moet schriftelijk, vergezeld van de vereiste inlichtingen en bewijsstukken, door het 

bestuur van het instituut worden ingediend bij de secretaris van de RC. 

 

5. De RC erkent, gehoord de betreffende SC, het instituut als opleidingsinstituut, indien het instituut 

voldoet aan de op basis van dit reglement vastgestelde eisen. 

 

6. De RC neemt haar beslissing binnen drie maanden, nadat de secretaris van de RC de aanvraag 

heeft ontvangen, tenzij een langere termijn is gewenst in verband met het advies van de 

betreffende SC. De RC deelt de beslissing schriftelijk aan de aanvrager en de betreffende SC 

mede. 

 

7. Indien de RC besluit de aanvrager niet als opleidingsinstituut te erkennen, kan deze binnen drie 

maanden na de officiële datum van verzending van het besluit beroep instellen bij de CvB. Het 

beroep kan worden ingesteld door hetzij het bestuur van het instituut, waarbij het bestuur conform 

lid 2 zich kan laten bijstaan, hetzij door één of meer aan het betrokken instituut verbonden 

specialisten. 

 

8. Het programma van een opleiding tot specialist aan een volgens bovenstaande procedure 

beschreven erkend opleidingsinstituut wordt goedgekeurd door de RC, gehoord de betreffende 

SC, indien dit programma de vastgestelde opleidingseisen omvat. 

 

 

Artikel 32 

 

1. De RC kan voorstellen doen in verband met de opleiding van specialisten. 

 

2. De RC kan, gehoord de betreffende SC, voor elk specialisme een visitatiecommissie instellen. 

 

3. De visitatiecommissies hebben tot taak om, op verzoek van de RC, een onderzoek in te stellen 

naar en van advies te dienen over reeds erkende opleiders en opleidingsinstituten conform de 

daartoe door de RC, bij uitvoeringsbesluit, vastgestelde richtlijnen.  

 

4. De visitatiecommissie doet verslag aan de RC. 

 

 

 

VIII COMMISSIE VAN BEROEP 

 

Samenstelling 

 

Artikel 33 

 

1. De Commissie van Beroep (CvB) bestaat uit: 

 a) drie leden, zijnde leden of buitengewone leden van de KNMvD, te benoemen door het 

Bestuur; 

 b) drie leden te benoemen door het bestuur van de Faculteit;  

 c) één lid te benoemen door de minister van LNV; 

 d) een voorzitter, bij voorkeur een hoge rechterlijke (ex-)functionaris, te benoemen door het 

Bestuur.  

 

2. Voor de leden kunnen door dezelfde instanties plaatsvervangers worden benoemd. 

 

3. De leden van de CvB en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van 5 jaar en 

zijn terstond eenmaal herbenoembaar. 
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Artikel 34 

 

De leden van de CvB en hun plaatsvervangers kunnen niet tevens lid zijn van de RC, een SC of de 

Ereraad van de KNMvD. Tussen de leden van de CvB enerzijds en de Ereraad anderzijds mag geen 

huwelijksband dan wel bloedverwantschap of aanverwantschap in de eerste of tweede graad bestaan. 

In de zin van dit artikel geldt hetgeen bepaald is omtrent de Ereraad slechts voor leden-dierenartsen 

van de KNMvD. 

 

Artikel 35 

 

1. De leden wijzen uit hun midden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan. 

 

2. De CvB kan alleen dan besluiten nemen als behalve de voorzitter of diens plaatsvervanger 

tenminste vier leden of plaatsvervangende leden, van wie uit elke categorie genoemd in artikel 33 

lid 1 sub a, b en c tenminste één, aanwezig zijn. 

 

 

Artikel 36 Taak 

 

1. De CvB is belast met het behandelen van de op grond van dit reglement of daarbij behorende 

uitvoeringsbesluiten ingestelde beroepen tegen beslissingen genomen in het kader van de 

erkenning en registratie van specialisten en de erkenning van opleiders, opleidingsinstituten en 

opleidingen. 

 

2. De taak van de CvB wordt niet opgehouden of vertraagd door het enkele feit dat één of meer der 

in artikel 33 genoemde instanties nalaten leden dan wel plaatsvervangende leden te benoemen of 

in vacatures te voorzien. 

 

 

Artikel 37 

 

De CvB stelt een reglement van orde op, te ontwerpen door de CvB en goed te keuren door het 

Bestuur. 

 

 

Artikel 38 

 

De CvB brengt van haar werkzaamheden verslag uit aan de RC,, zonder vermelding van de namen en 

woonplaatsen van degenen die in beroep zijn gegaan. Het verslag van de CvB wordt ter kennisneming 

door gezonden aan het bestuur van de Faculteit en het Bestuur. Genoemd verslag wordt desgewenst 

gepubliceerd in het officiële orgaan van de KNMvD. De CvB zendt het jaarverslag ter kennisneming 

aan de RC. 

 

 

Artikel 39 

 

Wijzigingen van dit reglement dienen de goedkeuring te hebben van het Bestuur en het bestuur van 

de Faculteit. 

 

Dit reglement is aangenomen door de Registratiecommissie d.d. 10 februari 2009 en goedgekeurd 

door het Bestuur van de KNMvD d.d. 3 maart 2009. 
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 Bijlage  

 

UITVOERINGSBESLUIT GECLAUSULEERDE REGISTRATIE 

 

Gelet op artikel 21 van het Reglement voor de erkenning en registratie van veterinaire specialisten, 

hierna te noemen Reglement. 

 

Aangezien: 

- van een specialist verwacht wordt dat deze meer dan 50% van zijn werktijd doch minimaal 19 uur 

per week besteedt aan zijn specialisme, maar dit niet onder alle omstandigheden mogelijk is 

zonder dat die omstandigheid in beginsel afbreuk doet aan zijn theoretische bekwaamheid; 

- er overigens ook andere omstandigheden mogelijk zijn waardoor het specialisme niet conform de 

op basis van het Reglement vastgestelde eisen wordt uitgeoefend; 

- de ongeclausuleerde inschrijvingen in het register alleen betrekking kunnen hebben op 

specialisten die in Nederland werkzaam zijn; 

 

heeft de Registratiecommissie het navolgende bepaald. 

 

I Niet praktiserend (n.p.) 

 

Een inschrijving in het register kan in de navolgende gevallen geclausuleerd worden door toevoeging 

van de term "niet-praktiserend" ofwel n.p.: 

 

1. De facto 

 Indien de aanvrager voor een registratie volgens de de facto procedure (artikel 26) aan de 

vastgestelde eisen voor een erkend specialisme voldoet, met uitzondering van het in de 

profielschets genoemde werkzaam zijn. 

 

2. Opleiding 

 Indien de aanvrager voor een registratie op grond van artikel 24 van het Reglement (opleiding) na 

het beëindigen van zijn opleiding gedurende twee jaar of langer voorafgaande aan de aanvraag 

zijn specialisme niet conform de eisen heeft uitgeoefend. 

 

3. Herregistratie 

a. Indien bij toepassing van artikel 22 lid 1 van het Reglement (herregistratie) blijkt dat een in het 

register ingeschreven specialist zijn specialisme gedurende twee of meer aaneengesloten jaren, 

dan wel in de loop van vijf jaar met tussenpozen in welke periode een equivalent van twee jaar of 

meer wordt bereikt niet conform de eisen heeft uitgeoefend.  

b. Indien bij toepassing van artikel 22 lid 1 van het Reglement (herregistratie) blijkt dat een in het 

register ingeschreven specialist rustend (niet meer praktiserend) dierenarts is wegens leeftijd, 

permanente arbeidsongeschiktheid, of door andere omstandigheden zijn specialisme naar 

verwachting niet meer conform de eisen zal uitoefenen, tenzij betrokkene de 

Registratiecommissie verzoekt om hem uit het register te schrijven. 

c. Indien, los van toepassing van artikel 22 lid 1 van het Reglement (herregistratie), een in het 

register ingeschreven specialist gedurende een periode van twee of meer aaneengesloten jaren 

het specialisme niet heeft uitgeoefend. 

 

4. Heraanvraag 

 Indien bij een heraanvraag op basis van artikel 22 lid 2 zich soortgelijke omstandigheden 

voordoen als hiervoor genoemd. 

 

Vermelden 

De met n.p. geclausuleerd ingeschreven specialist dient zich te onderscheiden van de volledig 

ingeschreven specialist door het voeren van de specialistentitel met de toevoeging van n.p.. Het is de 

specialist n.p. echter niet toegestaan zich dusdanig te profileren dat daardoor de suggestie ontstaat 

dat hij juist wel praktiseert. Het is een specialist n.p. niet toegestaan het zogenaamde 

"specialistenlogo" te voeren.  

 

 

II Niet praktiserend in Nederland (n.p.N.) 

 

Een inschrijving in het register wordt geclausuleerd door toevoeging van de term "niet-praktiserend in 

Nederland" ofwel n.p.N. indien een specialist zijn specialisme buiten Nederland uitoefent. 
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Termijn 

Een geclausuleerde inschrijving in het register geschiedt voor onbepaalde tijd, doch is gekoppeld 

aan één van de bovenomschreven omstandigheden.  

 

Herstel 

Zodra deze omstandigheden zich niet meer voordoen dient de betrokkene de Registratiecommissie 

hiervan in kennis stellen en kan een verzoek op basis van artikel 21 lid 5 van het Reglement worden 

ingediend. 

 

Procedure 

Voorzover het Reglement hierin niet voorziet geldt: 

Indien de Registratiecommissie dan wel haar Uitvoerend Comité het voornemen heeft aan een 

inschrijving de term n.p. toe te voegen wordt dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan 

betrokkene medegedeeld. Betrokkene dient indien hij behoefte heeft aan een wederzijdse mondelinge 

toelichting dit binnen vier weken na de datum van verzending van eerdergenoemde mededeling 

schriftelijk te verzoeken. Indien gewenst zal vervolgens binnen vier weken na het verzoek een gesprek 

plaatsvinden met het Uitvoerend Comité. Hierboven omschreven procedure schort eventuele 

behandelingstermijnen op grond van het Reglement op. Na genoemd gesprek of indien dit niet 

gewenst werd vier weken na verzending van de mededeling van de Registratiecommissie dan wel het 

Uitvoerend Comité wordt het definitieve besluit schriftelijk en met redenen omkleed aan betrokkene en 

de betreffende Specialisatiecommissie medegedeeld.  
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            Bijlage 

 

UITVOERINGSBESLUIT HERREGISTRATIE 

 

Zoals is aangegeven in het Reglement voor de erkenning en registratie van veterinaire specialisten in 

artikel 22 lid 1, moet er een standaard procedure opgesteld worden waarin de voorwaarden 

noodzakelijk voor herregistratie worden beschreven. Het opstellen van de standaard procedure zal 

door de betreffende SC uitgevoerd worden en bevat de volgende onderdelen: 

- het controleren of de betrokkene in Nederland werkzaam is en meer dan 50% van zijn werktijd, 

doch minimaal 19 uur per week aan het betreffende specialisme besteedt. 

- een creditpointsysteem, waarin de volgende items opgenomen kunnen worden: 

 publicaties; 

 presentaties bij internationale congressen; 

 presentaties bij post-academisch onderwijs; 

 bijwonen van internationale en nationale congressen; 

 het opleiden van specialisten-in-opleiding. 

Voor elk onderdeel kunnen punten gegeven worden. Gedurende de vijf jaar periode zal een 

minimaal aantal punten verzameld moeten worden. De betreffende SC is verantwoordelijk voor 

het opstellen van een dergelijk creditpointsysteem, maar de gehele standaardprocedure behoort 

door de RC goedgekeurd te worden. 

   

Voor de specialisten in specialismen waarvoor geen Europese equivalent bestaat, dienen de SC’s een 

vergelijkbaar creditpointsysteem voor de Nederlandse situatie op te stellen. 

 

Vanaf 1 januari 2003 dienen specialisten in specialismen waarvoor wel een Europese equivalent 

bestaat, het Europees examen af te leggen en aan de Europese herregistratiesystematiek te voldoen, 

te weten het Europese creditpointsysteem voor het betreffende specialisme. 

 

De RC houdt een overgangstermijn aan van 2 jaar (2001 en 2002).    

 


