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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 
 

 

 

Stichting Paard vraagt met deze nieuwsbrief uw aandacht voor het volgende: 

1. Reglement Erkende Paardendierenarts  

Algemene voorwaarden en verzekering 

Stichting Paard acht het van belang dat de erkende paardendierenarts zijn mogelijke 

aansprakelijkheden voor schades en de verzekeringsdekking daarvoor adequaat heeft 

geregeld. Dat is de achtergrond van het voorschrijven van algemene voorwaarden. Gezien 

het feit dat niet alle erkende paardendierenartsen eigen algemene voorwaarden kunnen 

hanteren, zal in het Reglement voor de erkende paardendierenarts alleen worden 

opgenomen dat de erkende paardendierenarts zich ervan vergewist dat hij/zij adequaat is 

verzekerd. Onder adequaat verzekerd wordt verstaan dat de dierenartsenpraktijk voor 

eventuele aansprakelijkheden voldoende financiële dekking heeft. Dit zal een onderdeel 

worden van de eigen verklaring. 

Veel schadeverzekeraars verlangen bij de acceptatie van de paardendierenarts dat deze is 

ingeschreven als erkende paardendierenarts en dat de algemene voorwaarden worden 

goedgekeurd. Om de erkende paardendierenarts tegemoet te komen, zal Stichting Paard 

voorbeeldbepalingen voor algemene voorwaarden beschikbaar stellen met betrekking tot 

aansprakelijkheden en verzekering. Deze voorbeeldbepalingen kunnen worden ingepast in 

de eigen algemene voorwaarden (bijvoorbeeld de voorbeeld algemene voorwaarden van de 

KNMvD). 

Geschillenbeslechting en arbitrage 

Geschillen rond de diergeneeskundige zorg van paarden kunnen complex zijn en gaan over 

grote (financiële) belangen.  De sector is gediend met een geschillenbeslechting die 

deskundig, snel en procedureel geborgd is. De ervaring leert dat de gewone rechter niet de 

deskundigheid bezit om geschillen inhoudelijk goed te beoordelen en daarbij afhankelijk is 

van de getuige-deskundige. Wie als getuige-deskundige mag optreden is niet bepaald.  

In overleg met de GGP zal Stichting Paard een alternatieve geschillenregeling opzetten. Dit 

houdt in dat een geschillencommissie wordt samengesteld, bestaande uit deskundigen en 
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met een rechter als voorzitter. Stichting Paard zal in overleg met de GGP een pool van 

deskundigen en rechters benoemen die kunnen optreden als lid van de geschillencommissie. 

Op het moment dat een geschil wordt voorgelegd, zal de commissie op basis van 

beschikbaarheid en deskundigheid worden samengesteld. De geschillencommissie zal het 

geschil behandelen volgens geldende arbitrageregels waarin de rechten van de 

procespartijen goed zijn geborgd. De voorzitter van de geschillencommissie zal vanuit zijn 

vak als rechter waken voor een goede toepassing van de regels. De geschillencommissie 

geeft een bindend advies aan de betrokken partijen. Hiertegen staat geen beroep open. 

Partijen hebben altijd het recht om alsnog naar de gewone rechter te gaan. Deze zal het 

bindend advies slechts marginaal toetsen; het betreft een beperkte toetsing of het bindend 

advies op juiste wijze tot stand is gekomen en deugdelijk is gemotiveerd. 

Deze geschillenbeslechting wordt niet verplicht opgelegd. Erkende paardendierenartsen 

kunnen ervoor kiezen deze geschillenbeslechting op te nemen in de algemene voorwaarden 

en op die manier met klanten overeen te komen. Aan consumenten kan deze vorm van 

geschillenbeslechting niet bindend worden opgelegd (de consument moet de keuze 

behouden om naar de gewone rechter te gaan). Stichting Paard zal een voorbeeldbepaling 

ter beschikking stellen met regels over alternatieve geschillenbeslechting, die de 

paardendierenarts kan overnemen in de eigen algemene voorwaarden. Dit wordt momenteel 

nog besproken met de schadeverzekeraars. 

Specialistenregister 

Paardendierenartsen die zijn ingeschreven in een specialistenregister, moeten op basis van 

die registratie aan bepaalde nascholingseisen voldoen. Stichting Paard erkent deze 

nascholingseisen. Een bewijs van inschrijving in een van de volgende specialistenregisters 

wordt equivalent verklaard met 150 nascholingspunten in 5 jaar: 

Nederlands Veterinair Specialistenregister: 

- Chirurgie Paard 

- Inwendige ziekten Paard 

- Reproductie Paard 

European Board of Veterinary Specialisation: 

- European College of Animal Reproduction – Equine 

- European College of Equine Internal Medicine 

- European College of Veterinary Surgery – Equine 

American Board of Veterinary Specialities: 

- American College of Veterinary Surgeons – Equine 

- American College of Veterinary Internal Medicine – Equine 

De erkenning van de nascholingseisen laat de overige eisen voor erkenning (eigen 

verklaring, inschrijving CKRD en actualiseringscursus) onverlet. 

Net-afgestudeerden 

De vraag die is opgekomen is of net-afgestudeerde dierenartsen met een Master Paard zich 

kunnen inschrijven als erkende paardendierenarts. Stichting Paard heeft besloten het Master 

mono-programma Paard van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht 
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te erkennen als een equivalent van 60 nascholingspunten. De datum van afgifte van het 

diploma (of afstudeerverklaring van de Faculteit) is bepalend voor het moment van de 

puntentelling. De erkenning van het Master mono-programma Paard laat de overige eisen 

voor erkenning (eigen verklaring, inschrijving CKRD en actualiseringscursus) onverlet. 

2. Reglement Keuringsdierenarts voor Paarden 

Per 1 januari 2015 geldt bij de toetsing van de erkende keuringsdierenarts door Verin, dat de 

keuringsdierenarts ook is opgenomen in het Register erkende paardendierenarts. Voor de 

nascholingspunten betekent dit dat in de periode 1 juli 2012 tot 1 januari 2015, 75 

nascholingspunten/uren moeten zijn behaald (waarvan tenminste 50 uren/punten gericht op 

paardengeneeskunde, inclusief ten minste 4 punten/uren keuringsgerelateerde nascholing). 

Daarnaast geldt dat de actualiseringscursus moet zijn gevolgd, de eigen verklaring moet zijn 

ingediend en de inschrijving in het CKRD moet zijn voltooid. 

 

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

info@stichtingpaard.nl  
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