
Het Veterinair Beroepscollege beslist in beroep op klachten van particulieren over de diergeneeskundige behandeling van 
dieren alsmede op klachten, ingediend door de klachtambtenaar, waarbij het gaat om zaken waar publieke belangen spelen, 
zoals het dierenwelzijn, de diergezondheidszorg in het algemeen of de voedselveiligheid en volksgezondheid. Bij dat laatste 
kan worden gedacht aan geschillen over de toediening van antibiotica en/of andere middelen of over het handelen van 
dierenartsen in situaties waarbij schendingen van het dierenwelzijn aan de orde zijn. Het veterinair tuchtrecht is geregeld in 
de Wet dieren en heeft ten doel een goede beroepsuitoefening van de veterinaire beroepsgroepen te bevorderen.

Het Veterinair Beroepscollege houdt zitting in Den Haag. Het college bestaat uit de voorzitter die jurist is, twee leden, die 
eveneens jurist zijn, en twee leden-dierenartsen. Indien een klacht tegen een lid van een andere veterinaire beroepsgroep 
is gericht, bijv. tegen een dierenartsassistent(e), een dierverloskundige of een dierenfysiotherapeut, neemt één lid van de 
betreffende beroepsgroep de plaats in van één van de ledendierenartsen. Het Veterinair Beroepscollege heeft een secretaris 
en twee plaatsvervangend secretarissen die jurist zijn. Voor verdere informatie kunt u de website van het Veterinair 
Beroepscollege (www.veterinairberoepscollege.nl) raadplegen.

Het Veterinair Beroepscollege is op zoek naar:

TWEE LEDEN DIERENARTSEN
Benoeming van (plv.) leden geschiedt voor een periode 
van zes jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor 
steeds eenzelfde periode.

De werkzaamheden bestaan uit het bestuderen van de 
zittings dossiers, het deelnemen aan de zitting, het na de 
zitting in overleg met de overige collegeleden beslissen 
op de ingediende klachten en het beoordelen van de 
concept uitspraken. Vaste leden worden geacht in beginsel 
enkele dagen per jaar voor de zittingen beschikbaar te zijn. 
Gemiddeld worden drie á vier beroepszaken per zitting 
behandeld.

Met betrekking tot de functie-eisen wordt van 
de aangezochte vaste collegeleden verwacht 
dat zij deskundigheid hebben op het gebied van 
gezelschapsdierengeneeskunde en affiniteit hebben 
op het gebied van landbouwhuisdierengeneeskunde. 
Voor te benoemen leden geldt dat zij zijn afgestudeerd 
in de diergeneeskunde en praktiserend dierenarts 
zijn, dat zij beschikken over ruime praktijkervaring 
(ten minste ongeveer 15 jaar) en over ruime en actuele 
diergeneeskundige kennis. Verder dienen zij te beschikken 

over goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
Leden ontvangen een vergoeding per uitspraak. Daarnaast 
worden reiskosten vergoed.

Informatie over het Veterinair Beroepscollege is te vinden 
op de website www.veterinairberoepscollege.nl

Inlichtingen omtrent de aard en de inhoud van de 
functie en over de sollicitatieprocedure kunnen worden 
ingewonnen bij mevrouw mr. drs. F.H.H. Wieringa, secretaris 
van het Veterinair Beroepscollege via het secretariaat 
(070-378 5442).

Sollicitaties te richten aan het Veterinair Beroepscollege, 
t.a.v. mevrouw mr. drs. F.H.H. Wieringa, secretaris van het 
Veterinair Beroepscollege, Postbus 20401, 2500 EK 
Den Haag of per e-mail: secretarisVBC@minezk.nl

Voor de functie lid van het Veterinair Beroepscollege vragen 
wij een brief met korte uitleg waarom zij zich geschikt 
achten voor het uitoefenen van een functie in het kader van 
de veterinaire tuchtrechtspraak in beroep, hun curriculum 
vitae en de opgave van minimaal één referent.
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