
Uit het Huishoudelijk reglement van de KNMvD. 

 

Art. 7. Kwaliteitseisen bestuursleden 

Uitsluitend gewone leden (art 4.2 statuten) kunnen worden toegelaten tot de hierna te omschrijven 

kandidaatstellingsprocedure. Daarbij geldt voor ieder kandidaat bestuurslid dat: 

a. hij de statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragscode en het vacatie-en 

ergoedingenreglement van de Maatschappij onderschrijft; 

b. hij verklaart dat hij gedurende een periode van vijf jaar voorafgaande aan de kandidaatstelling niet 

aantoonbaar strijdig heeft gehandeld met de Code voor de Dierenarts; 

c. hij verklaart dat hij niet betrokken is (geweest) in een strafrechtelijke- of tuchtrechtelijke 

procedure die op enigerlei wijze verband houdt met de diergeneeskunde, op grond waarvan hij 

mogelijk niet geschikt dan wel te veel geschaad is om de veterinaire beroepsgroep te 

vertegenwoordigen in het bestuur; 

d. geen sprake is van een situatie als omschreven in artikel 26 van de statuten; 

e. indien en voor zover sprake is van een situatie als omschreven in artikel 26 van de statuten, deze 

situatie uiterlijk een maand voor de vergadering van de Raad van Afgevaardigden waarin diens 

benoeming aan de orde is, is opgeheven; 

f. indien en voor zover sprake is van een situatie als omschreven in artikel 26 van de statuten, zal de 

betreffende kandidaat- bestuurder zich terughoudend opstellen ten aanzien van de benoemings-

procedure in brede zin, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 sub d.; 

g. Op verzoek van de Raad van Afgevaardigden zal de ereraad oordelen of het kandidaat-bestuurslid 

voldoet aan hetgeen onder sub b en c. van dit artikel staat vermeld. 

 

15. Kwaliteitseisen (kandidaat-)leden van een clusterbestuur 

Art 15.1 Uitsluitend gewone leden kunnen als lid van een clusterbestuur worden benoemd. Daarbij 

geldt voor ieder (kandidaat-) lid van een cluster dat: 

a. hij verklaart dat hij de statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragscode en het vacatie- en 

vergoedingenreglement van de Maatschappij onderschrijft;  

b. hij verklaart dat hij gedurende een periode van vijf jaar voorafgaande aan de kandidaatstelling niet 

aantoonbaar strijdig heeft gehandeld met de Code voor de Dierenarts;  

c. hij verklaart dat hij niet betrokken is (geweest) in een strafrechtelijke- of tuchtrechtelijke 

procedure die op enigerlei wijze verband houdt met de diergeneeskunde, op grond waarvan hij 

mogelijk niet geschikt dan wel te veel geschaad is om de veterinaire beroepsgroep te 

vertegenwoordigen in de Raad van Afgevaardigden van de Maatschappij; 

 

 

 



17. Kwaliteitseisen (kandidaat-) leden van de Raad van Afgevaardigden  

Art. 17.1 Uitsluitend gewone leden kunnen als lid van de Raad van Afgevaardigden worden 

benoemd. Daarbij geldt voor ieder (kandidaat-) lid van de Raad van Afgevaardigden dat:  

a. hij verklaart dat hij de statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragscode en het vacatie- en 

vergoedingenreglement van de Maatschappij onderschrijft;  

b. hij verklaart dat hij gedurende een periode van vijf jaar voorafgaande aan de kandidaatstelling niet 

aantoonbaar strijdig heeft gehandeld met de Code voor de Dierenarts;  

c. hij verklaart dat hij niet betrokken is (geweest) in een strafrechtelijke- of tuchtrechtelijke 

procedure die op enigerlei wijze verband houdt met de diergeneeskunde, op grond waarvan hij 

mogelijk niet geschikt dan wel te veel geschaad is om de veterinaire beroepsgroep te 

vertegenwoordigen in de Raad van Afgevaardigden van de Maatschappij. 


