NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019
Keurmerk Erkende Paardendierenarts en Keurmerk Erkende Keuringsdierenarts voor
Paarden
Stichting Paard heeft twee keurmerken ontworpen.
Een voor de door Stichting Paard Erkende
Paardendierenarts (EPD) en een voor de door
Stichting Paard Erkende Keuringsdierenarts voor
Paarden (EKDP). Om uw erkende status kenbaar te
maken mag gebruik worden gemaakt van het
keurmerk. Zo kunnen anderen u gemakkelijk
herkennen als geregistreerd erkende
paardendierenarts. De keurmerken mogen o.a.
worden gebruikt op briefpapier, website en in e-mails.
De keurmerken zijn auteursrechtelijk beschermd en
als beeldmerk vastgelegd.
Aan het gebruik van de keurmerken is daarom een aantal voorwaarden verbonden. Door
gebruik te maken van de keurmerken wordt ingestemd met de volgende algemene
voorwaarden:
1. Het keurmerk erkende paardendierenarts en het keurmerk erkende
keuringsdierenarts voor paard zijn uitgegeven door Stichting Paard.
2. Het intellectueel eigendom is van Stichting Paard door middel van het auteursrecht
en het merkenrecht.
3. De keurmerken zijn bedoeld om visueel te maken dat de paardendierenarts of
keuringsdierenarts geregistreerd staat in het kwaliteitsreglement.
4. De registers van Stichting Paard geven uitsluitsel over de geldigheid van registraties
voor paardendierenartsen en keuringsdierenartsen. Het keurmerk is slechts een
hulpmiddel om de registratie kenbaar te maken.
5. Het keurmerk moet in zijn geheel worden gebruikt door de paardendierenarts of
keuringsdierenarts zodat duidelijk is dat het keurmerk verwijst naar een geldige
registratie in het register van Stichting Paard. Het is voor niet geregistreerde
paardendierenartsen niet toegestaan om het keurmerk te gebruiken, voeren of weer
te geven.
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6. De gebruiker van het keurmerk vrijwaart Stichting Paard van alle claims die
voortvloeien uit het al dan niet opzettelijk onjuist voeren van het keurmerk.
7. Stichting Paard heeft het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het
keurmerk zonder vermelding van zijn naam of onder vermelding van een andere
naam.
8. Stichting Paard is bevoegd een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding
in te stellen tegen degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt.
9. De keurmerken mogen niet worden gebruikt op een manier waardoor een negatief
beeld wordt gegeven over de registratie in de registers van Stichting Paard.
10. De keurmerken zijn gedeponeerde beeldmerken, die in de Benelux zijn geregistreerd.
Het keurmerk is daarom wettelijk beschermd en mag niet onrechtmatig worden
gebruikt. Indien dat wel wordt gedaan kan Stichting Paard juridische acties
ondernemen.
11. Stichting Paard is bevoegd de keurmerken te wijzigen in een nieuw beeldmerk of het
beeldmerk in te trekken voor collectief gebruik.
12. Het recht op gebruik van de keurmerken eindigt, onverminderd door het bepaalde in
de wet en/of statuten, door:
a. Verval of nietigheid van de registratie van een paardendierenarts of
keuringsdierenarts;
b. Verval of nietigheid van een erkenning, welke eerder was verstrekt door
Stichting Paard;
c. Schending van dit reglement;
d. Ontzegging van de bevoegdheid tot gebruik door het bestuur van Stichting
Paard.
Stichting Paard wil van de keurmerken o.a. stickers laten maken. Indien u interesse heeft in
het gebruik van het keurmerk, stuur dan een e-mail naar info@stichtingpaard.nl
Erkende Paardendierenarts en het CKRD-register
Gezien de overlap in verplichte nascholing tussen de EPD en de CKRD-registratie, is in de
registratie als EPD verplicht de CKRD-registratie opgenomen. Afgelopen juli heeft het CKRD
de eerste toetsingen uitgevoerd, waarbij ook verschillende vrijstellingen zijn gegeven. Voor
Stichting Paard is van belang dat de EPD voldoende nascholingspunten heeft gehaald,
afgezien van de CKRD-registratie. Dit betekent dat ook zonder de CKRD-registratie de
erkenning behouden blijft als voldoende nascholingspunten zijn behaald.
Protocol accreditatiepunten nascholing
Stichting Paard heeft de algemene beoordelingsregels voor de accreditatie van
Deskundigheidsbevordering (DKB) voor de EPD en EKDP vastgesteld. Alleen
nascholingspunten die overeenkomstig dit beoordelingskader door een
accreditatiecommissie zijn toegekend, worden voor (her)registratie als EPD en/of EKDP
erkend. In het protocol wordt de toewijzing van accreditatiepunten omschreven om te
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voorkomen dat iedere accrediterende instelling eigen normen hanteert. Het protocol wordt
aan de andere reglementen van Stichting Paard toegevoegd en is te vinden via de website.
Regels bij tekort aan nascholingspunten wegens ziekte of zwangerschap
Stichting Paard en CKRD hebben een eenvormige regeling omtrent ziekte en zwangerschap
gemaakt. Indien een dierenarts aantoonbaar kan maken, middels bijvoorbeeld een kopie van
een consult, een vertraging te hebben opgelopen door ziekte of zwangerschap, kan er een
uitstelregeling worden aangevraagd voor het behalen van nascholingspunten om te voldoen
aan herregistratie. Voor zowel Stichting Paard als CKRD geldt:
• Bij een zwangerschap en een maximum van 10% aan niet gehaalde punten wordt
een uitstel van 3 maanden gehonoreerd.
• Bij een 1 tot 3 maanden durende ziekte en een maximum van 10% aan niet gehaalde
punten wordt een uitstel van 3 maanden gehonoreerd.
• Bij een 3 tot 6 maanden durende ziekte en een maximum van 25% aan niet gehaalde
punten wordt een uitstel van 6 maanden gehonoreerd.
• Bij een ziekte van meer dan 6 maanden en een maximum van 25% aan niet gehaalde
punten geldt een uitschrijving waarna u zich na 2 maanden weer in kunt schrijven met
behoud van de reeds behaalde nascholingspunten.
Voor zowel ziekte als zwangerschap geldt dat er te allen tijde, zonder opgaaf van redenen,
gevraagd kan worden om bewijs voor deze vertraging.
Eis actualiseringscursus vóór inschrijving
De actualiseringscursus is per januari 2020 geen directe eis meer vóór inschrijving in het
Register Erkende Paardendierenarts. Aangezien deze cursus maar eens per twee jaar wordt
aangeboden, is besloten dat de paardendierenarts twee jaar de tijd krijgt om de cursus te
volgen. Het volgen van de actualiseringscursus blijft wel een eis voor (her)registratie. De
cursus moet dus wel in de opvolgende twee jaar worden gevolgd. U dient dit achteraf te
melden bij PE-Veterinair, zodat zij daar een aantekening van kunnen maken bij uw
gegevens. Deze regel is als zodanig opgenomen in het Reglement Erkende
Paardendierenarts.
Veranderende bijdrage Stichting Paard 2020
Middels deze weg deelt Stichting Paard graag de nieuwe afdrachtenstructuur mee. Tot
dusver was de afdracht van de EPD € 156,50 voor 2,5 jaar en wordt dit geïnd door PEVeterinair. De afdracht van de EKDP aan Stichting Paard was € 600 voor een periode van 3
jaar. Deze bijdrage wordt geïnd door Kiwa VERIN. Om het niet alleen voor ons, maar
bovenal voor u makkelijker te maken, zal vanaf januari 2020 voor zowel de EPD als de
EKDP een jaarlijks bedrag in rekening worden gebracht door PE-Veterinair. Zo worden
jaarlijks wat kleinere bedragen geïnd. Indien u de status heeft als EPD en EKDP zal u
daarnaast één factuur ontvangen. De jaarbijdrage voor Stichting Paard van de EPD wordt €
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75,- en van de EKDP € 300,-. Stichting Paard is nog met Kiwa VERIN in gesprek om te
kijken of de kosten voor een hertoetsing van de EKDP zo veel mogelijk beperkt kunnen
worden.
Bestuurssamenstelling Stichting Paard
Na vele jaren zich te hebben ingezet voor Stichting Paard heeft Erik Gostelie zijn
bestuursfunctie neergelegd. Wij bedanken Erik Gostelie voor zijn jarenlange inzet. Per mei
2019 heeft Julius Peters zitting genomen in het bestuur. Met zijn vele jaren ervaring als
Paardendierenarts zal hij een goede toevoeging zijn aan het bestuur van Stichting Paard.
Verhuizingen doorgeven
Gaat u verhuizen met uw praktijk of gaat u naar een andere praktijk en staat u
ingeschreven als Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden in het register van
Stichting Paard, geeft u dan uw nieuwe adres door aan PE-Veterinair. De
erkenning is persoonsgebonden en daarom is het van belang dat uw
verhuizing wordt doorgegeven.
Vragen / opmerkingen
Heeft u vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, dan vindt u hieronder tot wie u
zich kunt richten.
- Het reglement Erkende Paardendierenarts en/of Erkend Keuringsdierenarts voor
Paard: Stichting Paard via info@stichtingpaard.nl
- Het CKRD-register: KNMvD via info@knmvd.nl of 030-6348900
- PE-Veterinair: Danse Sonneveld via info@peveterinair.nl of 088-0321880
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