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NIEUWSBRIEF 1 DECEMBER 2015 
 

 
1. Algemeen 

 
Stichting Paard heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Professor Astrid Rijkenhuizen. 
Jan van Wensveen heeft het bestuur verlaten. De overige bestuursleden zijn Erik Gostelie en 
Frederik Schutte. 

 
Hieronder volgt nadere informatie over wijziging van de Reglementen, die per 1 januari 2016 
ingaan. 
 
2. Reglement Erkende Paardendierenarts  
 
Stichting Paard werkt samen met PE-veterinair voor de toetsing van het Reglement Erkende 
Paardendierenarts. Wie zich als dierenarts in het register voor erkende paardendierenartsen 
wil registreren, kan zich melden bij PE-veterinair (https://www.pe-veterinair.nl/). PE-veterinair 
toetst of in de voorafgaande periode van 2,5 jaar voldoende nascholingspunten zijn behaald. 
Nascholingen die zijn geaccrediteerd binnen PE-veterinair zorgen zelf voor de registratie van 
de punten. Voor die nascholingen die niet binnen PR-veterinair zijn geaccrediteerd en 
daardoor niet staan geregistreerd, kan de dierenarts zelf in het CKRD-register opgave doen 
door omschrijving van de nascholing en bewijs van deelname. Voor ieder studie-uur van de 
nascholing wordt één punt toegekend. 

Via deze link treft u het nieuwe Reglement voor de Erkende Paardendierenarts aan. Daarin 
is de samenwerking met PE-veterinair verder geformaliseerd. Verder is de eis dat de 
erkende paardendierenarts een onberispelijke staat moet hebben, nader uitgewerkt. Ook de 
toekenning van studiepunten aan net-afgestudeerden is verduidelijkt.   

Voor 2016 geldt een jaarlijkse bijdrage van € 62,50. De factuur wordt verstuurd door PE-
veterinair.  

3. Reglement Keuringsdierenarts voor Paarden 

Het Reglement is op onderdelen aangepast (zie link).  
- In de eerste plaats is verduidelijkt dat de verzamellijst van keuringen, zowel de volledige 

als onvolledige keuringen moet bevatten.  
- De bepaling over de onberispelijke staat is geschrapt, omdat de erkende 

keuringsdierenarts ook erkende paardendierenarts moet zijn, waarbij de toetsing van de 
onberispelijke staat reeds plaatsvindt. 

- De voorwaarden voor tussentijdse toetsing door Verin en de consequenties daarvan zijn 
nader verduidelijkt.  

 
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u deze per e-mail voorleggen aan 
info@stichtingpaard.nl  

https://www.pe-veterinair.nl/
http://stichtingpaard.nl/Stichtingpaard/media/Stichting-paard/Documenten/20160101-Reglement-erkende-paardendierenarts-versie-4-6.pdf
http://stichtingpaard.nl/Stichtingpaard/media/Stichting-paard/Documenten/Reglement-EKDP-2-4-per-20160101.pdf
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