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Beslissingsprotocol CKRD 

Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen 

 

Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit 

beslissingsprotocol vastgesteld. Op basis van dit protocol kan door het bestuur van de KNMvD, na 

een schriftelijk advies van PE-Veterinair, het certificaat ‘CKRD-dierenarts’ worden toegekend. 

Scope  
Artikel 1 

1. Dit document is een bijlage bij het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) 

(hierna te noemen Reglement). 

2. Dit document is van toepassing op alle (potentiële) geregistreerde CKRD-dierenartsen en dient 

als uitgangspunt bij verzoeken tot (her)registratie op basis van dit reglement. 

 

Bestuur van de KNMvD 
Artikel 2 

1. Het bestuur van de KNMvD beslist, na een schriftelijke advies hierover te hebben ontvangen van 

PE-Veterinair, omtrent de (her)registratie van een dierenarts in het CKRD. 

2.  

PE-Veterinair  
Artikel 3 

1. PE-Veterinair is door het bestuur van de KNMvD aangewezen om de te (her)registreren 

dierenartsen te toetsen aan voorschriften en criteria als opgenomen in Bijlage 1 

Beoordelingsprotocol CKRD van het Reglement. Na toetsing adviseert PE-Veterinair het bestuur 

van de KNMvD schriftelijk omtrent de inschrijving van de dierenarts. PE-Veterinair fungeert als 

uitvoeringsorgaan van het CKRD. 

2. PE-Veterinair heeft eveneens tot taak om tussentijds, gedurende de inschrijvingstermijn, te 

toetsen of een dierenarts nog voldoet aan de criteria van de registratie in het CKRD en dient het 

bestuur van de KNMvD over haar bevindingen van tussentijdse toetsing te adviseren. 

3. De KNMvD draagt als regelinghouder de eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de 

uitvoering van de taken die PE-Veterinair zijn opgedragen betreffende de toetsing en de 

advisering aangaande registratie en herregistratie in het CKRD. 

4. PE-Veterinair adviseert het bestuur van de KNMvD schriftelijk omtrent individuele aanvragen om 

registratie en herregistratie in het CKRD. 

5. PE-Veterinair voert het beheer over het CKRD-register. 

 

 

CKRD-register 
Artikel 4 

1. Alle CKRD-dierenartsen die een CKRD-certificaat hebben, staan geregistreerd in het door of 

namens de regelinghouder beheerd openbaar CKRD-register. 
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2. De beheerder van het register, zijnde PE-Veterinair, kan na een besluit van het bestuur van de 

KNMvD de volgende gegevens in het register plaatsen: 

a. UDN/CIBG-registratienummer 

b. Naam van de dierenarts 

c. Naam van de dierenartspraktijk 

d. Post- en bezoekadres van de dierenarts 

3. Dierenartsen waarvan de aanvraag tot deelname door PE-Veterinair is ontvangen, waarbij de 

administratieve ingangsbeoordeling is uitgevoerd, en die aan de voorwaarden voldoen, worden 

na een besluit van het bestuur van de KNMvD opgenomen in het register. 

4. Het register is te raadplegen via www.pe-veterinair.nl. 

5. De CKRD-dierenarts is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens aan PE-

Veterinair. 

 

Geheimhoudingsplicht pe-veterinair 
Artikel 5 

1. PE-Veterinair verstrekt, behoudens de publicatie via het CKRD-register, geen gegevens van 

deelnemende dierenartsen aan derden. 

2. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor situaties waarin het bestuur van de KNMvD nadere 

geheimhouding van gegevens aan PE-Veterinair oplegt. 

3. Deelnemende dierenartsen kunnen vermoedens van schending van deze geheimhoudingsplicht 

door PE-Veterinair melden bij het bestuur van de KNMvD. 

 

Aanmelding, controles en beoordelingen 
Artikel 6 

1. Een dierenarts die wil deelnemen aan de regeling doet digitaal een aanmelding bij PE-Veterinair. 

Ingeval zich hierbij problemen voordoen kan een dierenarts PE-Veterinair om ondersteuning 

vragen. 

2. De aanvrager dient te voldoen aan de criteria voor inschrijving in het CKRD, zoals opgenomen in 

het Beoordelingsprotocol CKRD, bijlage 1 van het reglement. De voorschriften worden 

administratief gecontroleerd en beoordeeld. 

3. PE-Veterinair heeft het recht om voor de beoordeling van de aanvraag nadere inlichtingen en 

bewijsstukken op te vragen bij de aanvrager. 

4. Weigering om medewerking te verlenen aan een (gedeelte van de) controle of van betaling van 

registratiekosten kunnen leiden tot uitsluiting van deelname aan de regeling. 

 

 

Beoordelingstypen 
Artikel 7 

1. Er bestaan in het kader van het Reglement verschillende beoordelingstypen: 

a. Ingangsbeoordeling: er wordt gecontroleerd op de eisen voor inschrijving in het register. 

Na deze inschrijving wordt, na schriftelijk advies hierover van PE-Veterinair, door het 

bestuur van de KNMvD de status CKRD-dierenarts toegekend en wordt de dierenarts 

opgenomen in het register. 

b. 5-jaarlijkse beoordeling: er wordt uiterlijk zes maanden voor afloop van de 

vijfjaarstermijn gecontroleerd op alle herregistratie-eisen. Deze toetsing wordt door PE-

http://www.pe-veterinair.nl/
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Veterinair uitgevoerd. Er wordt gecontroleerd of voldaan wordt aan alle voorschriften 

voor onderhoud en herregistratie van het Beoordelingsprotocol CKRD (bijlage 1 van het 

reglement). Een dergelijke beoordeling kan ook tussentijds plaatsvinden. 

c. Herstelbeoordeling: er wordt op eerder geconstateerde afwijkingen gecontroleerd. Als 

op basis van de 5-jaarlijkse beoordeling blijkt dat een dierenarts niet aan de 

voorschriften voldoet kan een herstelbeoordeling worden uitgevoerd. Dit kan via een 

administratieve aanvulling door de betreffende dierenarts. Gecontroleerd wordt of alle 

geconstateerde tekortkomingen uit beoordeling op adequate wijze en binnen de 

daarvoor vastgestelde termijn zijn hersteld. 

2. Alle typen beoordelingen vinden plaats in overeenstemming met de voorschriften van het 

Reglement. 

3. Jaarlijks worden de deelnemers geïnformeerd over het aantal behaalde accreditatiepunten in de 

voorafgaande periode van een jaar. 

 

Herregistratie  
Artikel 8 

1. Nadat is voldaan aan de criteria voor inschrijving wordt de deelnemende dierenarts vijfjaarlijks, 

uiterlijk zes maanden voor afloop van de vijfjaarstermijn, door PE-Veterinair getoetst op naleving 

van de voorschriften voor onderhoud/herregistratie van het Beoordelingsprotocol CKRD. 

2. PE-Veterinair brengt ten aanzien van de bevindingen van deze toetsing schriftelijk advies uit aan 

het bestuur van de KNMvD. 

3. Het schriftelijk advies van PE-Veterinair aan het bestuur van de KNMvD luidt: 

a. de dierenarts voldoet aan de criteria voor herregistratie, de dierenarts dient te worden 

hergeregistreerd; of 

b. de dierenarts voldoet niet aan de criteria voor herregistratie, de dierenarts dient niet te 

worden hergeregistreerd; of 

c. de dierenarts voldoet niet aan de daarvoor geldende criteria, maar aan de dierenarts 

dient een termijn te worden gesteld om eventuele gebreken te herstellen. PE-Veterinair 

adviseert het bestuur van de KNMvD in dit geval eveneens over de duur van de termijn, 

rekening houdend met de aard en de ernst van de vastgestelde gebreken 

4. In het geval van lid 3 onder a. neemt het bestuur van de KNMvD een besluit. 

5. In het geval van lid 3 onder b., verstrekt PE-Veterinair een afschrift van haar advies aan het 

bestuur van de KNMvD gelijktijdig aan de dierenarts. De dierenarts wordt in de gelegenheid 

gesteld om binnen vier weken na dagtekening van het advies van PE-Veterinair hierop schriftelijk 

te reageren ter attentie van het bestuur van de KNMvD, alvorens het bestuur van de KNMvD een 

besluit neemt. Het bestuur van de KNMvD neemt binnen vier weken na ontvangst van de 

schriftelijke reactie van de dierenarts een besluit. 

6. In het geval van lid 3 onder c., kan het bestuur van de KNMvD aan de dierenarts een redelijke 

termijn geven om eventuele door PE-Veterinair geconstateerde gebreken te herstellen. Na 

afloop van de termijn zal PE-Veterinair opnieuw toetsen aan de criteria voor herregistratie, 

waarna een schriftelijk advies naar het bestuur van de KNMvD zal worden gezonden. Hierna 

neemt het bestuur van de KNMvD een besluit. Indien het bestuur van de KNMvD het advies van 

PE-Veterinair niet overneemt en het voornemen heeft om de dierenarts niet te herregistreren, 

dan wordt de dierenarts over dit voornemen geïnformeerd, waarna hij binnen vier weken zijn 

reactie mag geven op het voornemen van het bestuur van de KNMvD. Het bestuur van de 

KNMvD neemt binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke reactie van de dierenarts een 

besluit. 
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Beoordeling en registratie  
Artikel 9 

1. De toetsing en beoordeling wordt uitgevoerd op basis van het Beoordelingsprotocol CKRD. 

2. In geval van tekortkomingen waarop de dierenarts herstelmaatregelen dient te nemen, stuurt 

PE-Veterinair, binnen 15 werkdagen na het uitvoeren van de controle, de dierenarts een 

schriftelijke beoordelingsrapportage toe. In dit rapport wordt minimaal vermeld: 

a. datum van de controle en beoordeling; 

b. UDN; 

c. NAW-gegevens van dierenarts; 

d. De geconstateerde tekortkomingen; 

e. De opgelegde corrigerende maatregel; 

f. De datum waarop de tekortkoming(en) uiterlijk moet(en) zijn opgelost. 

3. In geval van een administratieve aanvulling beoordeelt PE-Veterinair deze administratieve 

aanvulling. Indien na eventuele genomen herstelmaatregelen wordt voldaan aan de 

voorschriften van het Beoordelingsprotocol adviseert PE-Veterinair het bestuur van de KNMvD 

over (her)registratie in het CKRD-register. 

4. Het bestuur van de KNMvD beslist over voor (her)registratie of uitschrijving, of schorsing en/of 

doorhaling van de dierenarts in het CKRD-register. 

5. De registratie in het CKRD vindt plaats voor een periode van vijf jaar. Deze periode gaat in op het 

moment van opname in het register. Vervolgens dient vijfjaarlijks een toetsing voor 

herregistratie te worden uitgevoerd. De toetsing voor herregistratie vindt uiterlijk zes maanden 

voor het afloop van de vijfjaarstermijn plaats. PE-Veterinair adviseert het bestuur van de KNMvD 

schriftelijk over deze toetsing. 

6. Indien het advies van PE-Veterinair luidt dat de dierenarts niet dient te worden 

ge(her)registreerd in het CKRD, dan ontvangt de dierenarts gelijktijdig met het bestuur van de 

KNMvD dit advies en wordt hij in de gelegenheid gesteld zijn schriftelijke reactie ten aanzien van 

het advies van PE-Veterinair binnen 14 dagen na dagtekening van het advies bij het bestuur van 

de KNMvD in te dienen. Het bestuur van de KNMvD neemt binnen vier weken na ontvangst van 

de reactie van de dierenarts op het advies van PE-Veterinair, althans in het geval van 

herregistratie uiterlijk vier weken voor afloop van de vijfjaarstermijn, een besluit. 

7. PE-Veterinair controleert op naleving van de voorschriften in het beoordelings- en 

beslissingsprotocol. PE-Veterinair heeft tot taak om naast de toetsing in het kader van de 

(her)registratie in het CKRD, tussentijds te toetsen of de ingeschreven dierenarts nog voldoet aan 

de criteria voor inschrijving in het CKRD, dan wel de voorschriften naleeft. Mocht de tussentijdse 

toetsing tot de conclusie leiden dat niet aan de criteria is voldaan of de voorschriften niet 

worden nageleefd, dan kan PE-Veterinair, eventueel nadat aan de dierenarts een mogelijkheid 

tot herstel is geboden, het bestuur van de KNMvD adviseren over tussentijdse schorsing van de 

inschrijving of (voorwaardelijke) doorhaling in het CKRD. PE-Veterinair verstrekt een afschrift van 

haar advies aan het bestuur van de KNMvD gelijktijdig aan de dierenarts. De dierenarts wordt in 

de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen na dagtekening van het advies van PE-Veterinair 

hierop schriftelijk te reageren ter attentie van het bestuur van de KNMvD, alvorens het bestuur 

van de KNMvD een besluit neemt. Het bestuur van de KNMvD neemt binnen vier weken na 

ontvangst van de schriftelijke reactie van de dierenarts een besluit. 
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Uitschrijving uit het register  
Artikel 10 

1. Op verzoek van de geregistreerde kan tussentijdse vrijwillige uitschrijving uit het register 

plaatsvinden. Dit verzoek diens schriftelijk te worden ingediend bij PE-Veterinair. 

2. Onvrijwillige uitschrijving uit het register vindt plaats: 

a. Indien inschrijving in het CIBG is komen te vervallen. 

b. Op grond van een uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege waarin aan de dierenarts 

onvoorwaardelijke schorsing, dan wel een ontzegging van de bevoegdheid tot het 

beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen, kan tussentijdse 

uitschrijving plaatsvinden voor de gehele of gedeeltelijke termijn. 

3. Een dierenarts kan binnen 1 jaar na vrijwillige uitschrijving op eigen aanvraag weer in PE-

Veterinair worden geregistreerd mits aan de criteria in het Beoordelingsprotocol (bijlage 1) 

wordt voldaan. De herregistratieperiode wordt in dit geval verlengd met de uitgeschreven 

termijn. 

 

Beroep  
Artikel 11 

1. Een dierenarts kan in beroep gaan tegen een besluit van het bestuur van de KNMvD over de 

registratie of herregistratie dan wel uitschrijving uit het CKRD-register. 

2. De betrokken dierenarts moet dan binnen drie maanden na dagtekening van het bericht over het 

besluit van het bestuur van de KNMvD in beroep gaan bij de door de KNMvD aangewezen 

beroepscommissie. 

3. De Beroepscommissie beoordeelt of de regels van het Reglement CKRD, inclusief bijlagen juist 

zijn toegepast en voorts of het bestreden besluit voldoet aan de eisen die wet en regelgeving 

stellen en of het bestuur in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. 

4. Het bestuur van de KNMvD heeft de Ereraad van de KNMvD als Beroepscommissie ingesteld. 

5. De betrokken dierenarts dient bij de Beroepscommissie een gemotiveerd beroepsschrift in. 

6. Het bestuur van de KNMvD wordt in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren op het 

beroepschrift. 

7. De Beroepscommissie kan afzien van het horen van partijen indien: 

a. het beroep niet-ontvankelijk is; 

b. het beroep kennelijk-ongegrond is; 

c. partijen hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht op te worden 

gehoord; 

d. indien zij van oordeel is dat het beroep zich leent voor schriftelijke afdoening zonder 

hoorzitting. 

8. De Beroepscommissie neemt een beslissing binnen acht weken na ontvangst van het 

beroepschrift. De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de indiener van het beroep, 

alsmede aan het bestuur van de KNMvD. De Stuurgroep VK ontvangt een afschrift van de 

beslissing. 

9. De Beroepscommissie kan het besluit van het bestuur van de KNMvD: 

a. bevestigen; 

b. (tijdelijk) wijzigen in die zin dat de indiener van het beroep alsnog wordt geregistreerd in 

het CKRD; 

c. vernietigen en de zaak terugverwijzen naar het bestuur van de KNMvD. 

10. De beslissing van de Beroepscommissie is bindend. 

11. De kosten voor het aantekenen van beroep zijn voor de indiener. 
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12. De kosten van de beroepsprocedure worden door de KNMvD gerestitueerd indien het beroep 

gegrond wordt verklaard. 

13. In het geval dat het besluit van het bestuur van de KNMvD inhoudt dat niet tot herregistratie 

wordt overgegaan wordt de termijn van inschrijving verlengd tot de Beroepscommissie op het 

beroep heeft beslist. 

14. In het geval dat het besluit van het bestuur van de KNMvD inhoudt dat een dierenarts dient te 

worden uitgeschreven uit het CKRD-register, heeft het beroep schorsende werking. 

 

 

Slotbepalingen  
Artikel 13 
1. Dit protocol wordt aangehaald als ‘Beslissingsprotocol CKRD’ 

2. Dit protocol versie 2.0 treedt in werking op 03-04-2018 en is bijgewerkt op 10 maart 2020. 

 

 

 


