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NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016 
 

 

Herregistratie Erkende Paardendierenarts  

Voor een groot aantal erkende paardendierenartsen die voor het laatst op 1 juli 2014 zijn 

getoetst, zal per 1 januari 2017 een hertoetsing worden uitgevoerd op basis van het 

Reglement Erkende Paardendierenarts. De toetsing vindt als volgt plaats: 

a. Invulling van de eigen verklaring 

In deze eigen verklaring bevestigt de erkende paardendierenarts dat hij/zij is 

ingeschreven in het Diergeneeskunderegister, niet tuchtrechtelijk is veroordeeld, 

werkzaam is in de paardendiergeneeskunde en adequaat is verzekerd. Zie onderdeel 5.1 

van het Reglement Erkende Paardendierenarts. Deze eigen verklaring dient u in te vullen 

bij herregistratie in PE-Veterinair; 

b. Het binnen een periode van 2,5 jaar voorafgaand aan de toetsing hebben gevolgd van 

een door Stichting Paard erkende actualiseringscursus. Op 13 oktober en 3 november 

vinden twee najaarssessies van de GGP Actualiseringscursus 2016 plaats; 

c. Het binnen een periode van 2,5 jaar voorafgaand aan de toetsing hebben gevolgd van 75 

punten nascholing, waarvan 50 gerelateerd aan de paardendiergeneeskunde. Toetsing 

hiervan vindt plaats op basis van het in PE-Veterinair geregistreerde aantal 

nascholingspunten. Indien u buitenlandse scholingen heeft gevolgd die nog niet staan 

geregistreerd, dient u deze zelf aan uw dossier toe te voegen. 

Drie maanden voor de toetsingsdatum van 1 januari 2017 ontvangt u van PE-Online een 

bericht dat u uw gegevens voor herregistratie kunt indienen. Daarbij ontvangt u ook een 

factuur van € 156,25, zijnde de registratiekosten voor de periode van 2,5 jaar (€ 62,50 per 

jaar). Herbeoordeling vindt pas plaats nadat de factuur is betaald. PE-Veterinair toetst of de 

eigen verklaring is geüpload, binnen de periode van 1 juli 2014 – 1 januari 2017 de 

benodigde 75 nascholingspunten zijn behaald, alsmede of de Actualiseringscursus is 

gevolgd.  

Deze zomer is vanuit PE-Online een geautomatiseerd bericht gestuurd naar de betrokken 

erkende paardendierenartsen over de herregistratie. Helaas bevatte dit bericht  enkele 

onjuistheden, waaronder de vermelding van de registratieperiode en het aantal behaalde 

nascholingspunten. Stichting Paard gaat er vanuit dat u zelf controleert of het aantal 

nascholingspunten juist in PE-Veterinair is opgenomen.  
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Reglement Erkende Paardendierenarts 

Met betrekking tot het Reglement van de Erkende Paardendierenarts vraagt Stichting Paard 

uw aandacht voor de volgende punten: 

1. Afgestudeerde paardendierenartsen aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht met 

een Master/Mono-programma Paard krijgen voor een periode van 2,5 jaar vanaf datum 

afstuderen een equivalent van 60 studiepunten toegekend. Voor equivalente 

afstudeertitels geldt een zelfde regeling. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor afgestudeerde 

paardendierenartsen aan de Universiteit van Gent. 

 

2. In de eigen verklaring dient de erkende paardendierenarts aan te geven of sprake is 

geweest van een maatregel van het Veterinair Tuchtcollege en/of een andere 

(zelfregulerende) toezichthouder. Deze informatie is relevant voor het vaststellen van de 

onberispelijke staat van de paardendierenarts. In de sanctiecatalogus zijn de 

consequenties opgenomen. Het indienen van een valse verklaring betreft een ‘major 

offence’ en daarmee geen opname in dan wel verwijdering uit het register. Voor 

tuchtrechtelijke veroordelingen worden de consequenties beschreven in bijlage 3 van het 

Reglement. Met een sanctie van doorhaling of schorsing volgt ook uitsluiting uit het 

register. Voor voorwaardelijke veroordelingen of een berisping hangt het van de reden 

van sanctieoplegging af of tijdelijke doorhaling uit het register gerechtvaardigd is. Voor 

vergrijpen met betrekking tot een malafide keuring van paarden volgt uitsluiting voor 

onbepaalde tijd. 

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u deze per e-mail voorleggen aan 

info@stichtingpaard.nl  
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