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 Jaarbericht 2019 Stichting Geborgde Dierenarts 
 

1. De Stichting Geborgde Dierenarts  

 

 

a. Doelstelling 
De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) is regelinghouder van een onafhankelijk, privaat 

kwaliteitsborgingssysteem. De  Stichting beheert sinds 2011 de volgende 4 kwaliteitsregelingen voor de 

diergeneeskundige zorg aan landbouwhuisdieren in Nederland. : 

• de geborgde rundveedierenarts; 

• de geborgde varkensdierenarts; 

• de geborgde vleeskalverdierenarts; 

• de geborgde pluimveedierenarts. 

 
De reglementen en beoordelings- en beslissingsprotocollen van de 4 regelingen zijn te vinden op de website 

van de SGD: www.geborgdedierenarts.nl. De regelingen gaan uit van de 1-op-1- overeenkomsten (ook wel 

genoemd bilaterale overeenkomst) die de dierenarts aangaan met de veehouder aan wie hij veterinaire 

diensten  verleent. De SGD heeft een model- 1-op-1- overeenkomst opgesteld die is te vinden op de website 

van de SGD.  

De registratie als geborgde dierenarts is persoonsgebonden. De website van de SGD geeft toegang tot het 

registers van de geborgde dierenartsen in de verschillende sectoren. Deze registers zijn openbaar en voor een 

ieder te raadplegen via de website www.geborgdedierenarts.nl.  

 

 

b. Organisatiestructuur 

 
Colleges van Belanghebbenden (CvB) 

De voorschriften in de reglementen, beoordelingsprotocollen, beslissingsprotocollen en overige relevante 

documenten komen tot stand op voorstel of na advies van de Colleges van Belanghebbenden (CvB). Er is per 

kwaliteitsregeling een CvB. In de CvB’s hebben de vertegenwoordigers zitting van de beroepsorganisaties van 

dierenartsen, veehouders en voedselproducenten. Vertegenwoordigers van kwaliteitssystemen in de 

dierhouderij kunnen aan het CvB deelnemen als adviseur daar de regeling voor de dierenarts vaak hun 

equivalent heeft in het kwaliteitssysteem van de veehouder. Ook een vertegenwoordiger van de Certificerende 

Instelling neemt als adviseur deel aan het CvB. De CvB’s worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. 

De Certificerende Instelling informeert de CvB’s per trimester over de auditresultaten.  

 

Overzicht deelnemende partijen aan de verschillende Colleges van Belanghebbenden 

 

College Deelnemende Belanghebbende partijen 

College van 

Belanghebbenden 

Geborgde 

Rundveedierenarts 

Leden: 

• Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) 

• Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) 

• LTO Vleesveehouderij  

• LTO Melkveehouderij 

• Vereniging PartiCo 

http://www.geborgdedierenarts.nl/
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• FrieslandCampina 

• Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) 
 
Toehoorders: 

• Kiwa VERIN 
 

College van 

Belanghebbenden 

Geborgde 

Varkensdierenarts 

Leden: 

• Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) 

• Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) 

• Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) 

• Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) 
 

Toehoorders: 

• IKB Varken 

• IKB Nederland Varkens 

• Kiwa VERIN 
 

College van 

Belanghebbenden 

Geborgde 

Pluimveedierenarts 

Leden: 

• Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) 

• Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) 

• LTO/ Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) 

• Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK)  

• Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) 

• Vereniging van de Nederlandse Pluimvee verwerkende Industrie (NEPLUVI) 

• Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (ANEVEI) 
 
Toehoorders: 

• AVINED 

• Kiwa VERIN 
 

College van 

Belanghebbenden 

Geborgde 

Vleeskalver- 

dierenarts 

Leden: 

• Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) 

• Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) 

• Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) vakgroep Kalverhouderij 

• Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) 
 

Toehoorders: 

• Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) 

• Kiwa VERIN 
 

 

Bijlage 1 geeft inzage in de samenstelling van de Colleges van Belanghebbenden. 

 

SGD bestuur 

Het bestuur van de SGD toetst de voorstellen van de Colleges van Belanghebbenden aan wetgeving en aan 

SGD-beleid en ziet toe op het proces van totstandkoming van de voorstellen. Door CvB’s voorgestelde 

(wijzigingen van) regelingen dienen te worden goedgekeurd door het bestuur. Het SGD-bestuur kan ook zelf 

het initiatief nemen tot regelgeving.  

Het SGD-bestuur monitort de auditresultaten per regeling per trimester. 

 

De leden van het SGD-bestuur zijn onafhankelijk en waken voor belangenverstrengeling. Ze worden benoemd 

op voordracht van de beroepsorganisaties van dierenartsen. Bijlage 1 geeft inzage in de bestuurssamenstelling 

in 2019. Bijlage 2 geeft een overzicht van nevenfuncties van de bestuursleden. Dit overzicht is eveneens 
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gepubliceerd via de SGD website. In de bestuursvergadering van 12 april 2019 is de heer Mr. Drs.  F. Schutte 

herbenoemd als bestuurslid/penningmeester. 

 

Het SGD-bestuur heeft 2 keer per jaar regulier overleg met de besturen van de beroepsorganisaties van 

dierenartsen: de KNMvD en het CPD.  

Het SGD-bestuur houdt jaarlijks een bijeenkomst met de leden van alle CvB’s. 

 

Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

De Ministers van LNV en VWS zijn verantwoordelijk voor een veilige voedselproductie. De regels met 

betrekking tot voedselproductie zijn over het algemeen gebaseerd op Europese regelgeving. De wijze waarop 

Lidstaten het toezicht dienen te organiseren, is vastgelegd in de Europese Controleverordening (OCR, EG 

2017/625) die in december 2019 in werking is getreden. Op basis van deze verordening hebben de Ministers 

(LNV en VWS)bepaalde controlebevoegdheden van de officiële dierenarts gedelegeerd aan de praktiserende 

dierenarts – en expliciet aan de SGD-dierenarts en in het kader van de controle op de bepalingen in de z.g. 

Hygiëne Verorbering (EG 853/2004). De SGD ziet het als haar taak deze gedelegeerde bevoegdheden te borgen 

binnen haar kwaliteitsregelingen. Daarover zullen in 2020 afspraken worden gemaakt met de autoriteiten. 

 

NVWA 

De NVWA is de toezichthouder voor zowel dierenartsen als veehouders en controleert zelfstandig de naleving 

van de wettelijke bepalingen. De SGD en NVWA hebben een overeenstemming dat de NVWA beperkte inzage 

heeft in de databank betreffende de 1-op-1 relaties zoals die verplicht zijn volgens de wettelijke bepalingen en 

de SGD-regelingen. De NVWA gebruikt deze inzage enkel voor toezicht op het naleven van de wettelijke 

verplichtingen. 

   

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht  

De SGD ziet de Faculteit Diergeneeskunde als een waardevolle partner ten aanzien van de permanente 

educatie van dierenartsen. De Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is het opleidingsinstituut 

van dierenartsen in Nederland. In de laatste fase (master) van het onderwijs voor landbouwhuisdierenartsen 

wordt specifiek aandacht besteed aan de vereisten die gesteld worden in de SGD-regeling zoals het 

Bedrijfsgezondheidsplan en Bedrijfsbehandelplan. Daarnaast verzorgt de Faculteit Diergeneeskunde op dit 

moment de Basiscursus Geborgde rundveedierenarts en Geborgde kalverdierenarts.  

   

Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit  (SDa) 

De SGD is in het kader van het antibiotica-convenant opgezet, om het veterinair handelen van dierenartsen te 

borgen. De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) is de onafhankelijke autoriteit die toeziet op de 

naleving van dit convenant. Eind 2018 heeft de KNMvD besloten om in samenspraak met het CPD de 

afvaardiging van de beroepsgroep dierenartsen naar de SDa vorm te geven. Er is met de SGD afgesproken dat 

de inning van de financiële bijdrage van de beroepsgroep dierenartsen aan de SDa voortaan geschiedt via de 

SGD. Dit omdat de SGD alle dierenartsen in de dierhouderij aan zich verbonden weet, omdat de doelstelling 

van de SGD in lijn ligt met de SDa, en omdat de SDa een van de voorwaarden is voor het functioneren van het 

borgingssysteem van de SGD.  

 

 

 

c. Certificerende Instelling (CI) 

 

In 2018 is Kiwa VERIN voor een periode van 3 jaar aangewezen als de Certificerende Instelling van de SGD.   

 

De Certificerende Instelling (CI) levert in opdracht van de SGD: 
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• de audits van de geborgde dierenartsen op de naleving van de voorschriften;  

• certificeringsbesluiten naar aanleiding van de beoordelingen van de audits; 

• de communicatie van het certificeringsbesluit aan de dierenarts en aan de SGD; 

• onaangekondigde audits bij een groep aselect te bepalen dierenartsen. 

 

De CI neemt certificatiebeslissingen op basis van audits op de praktijk van de dierenarts, op basis van inzage in 

de administratie van de dierenartsen en in externe datasystemen (te weten het register waarin de 1-op1 

overeenkomsten van dierenartsen en veehouders zijn opgenomen) en de voor de registratie van het 

antibioticagebruik aangewezen databanken en incidenteel op basis van informatie van derden (bijvoorbeeld 

overheidsinstellingen, sector-specifiekere kwaliteitssystemen).   

 
De normvoorschriften die geaudit worden, zijn opgenomen de beoordelingsprotocollen die zijn te vinden op de 

website van de SGD. Ook de protocollen op grond waarvan de beslissingen over de certificatie worden 

genomen, zijn opgenomen op de website van de SGD. 

 

 

d. SGD Secretariaat, SGD Nieuwsbrief en SGD website 

 

Voor de secretariële ondersteuning van het bestuur en de CvB’s en als loket voor geborgde dierenartsen heeft 

de SGD  een secretariaat.  Het secretariaat is gevestigd in Houten. 

De geborgde dierenartsen worden door middel van de SGD-Nieuwsbrief en door de Certificerende Instelling 

geïnformeerd over de ontwikkelingen en de wijzigingen van de regelingen.    

De  website www.geborgdedierenarts.nl geeft o.a. een overzicht van de verschillende regelingen, de 

samenstelling van de Colleges van Belanghebbenden en het bestuur en toont de SGD Nieuwsbrieven en SGD 

Bestuursberichten. 

 

  

http://www.geborgdedierenarts.nl/
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2. Besluiten ten aanzien van SGD-regelingen in 2019 

 

 

a. Besluit tot doorontwikkeling en actualisering van SGD-regelingen 

 
In 2019 is besloten tot een actualisering van de regelingen van de SGD. Het doel hierbij is een meer 

transparante naleving (zowel voor dierenartsen, overheid als sectorpartijen) van de actuele wet- en 

regelgeving, en het faciliteren van een moderne wijze van auditing. De SGD zal hiermee toewerken naar meer 

uniformiteit over de regelingen heen. Hierdoor wordt de waarde van de kwaliteitsregeling versterkt. Waar 

mogelijk en onder de voorwaarde van behoud van onafhankelijkheid zal de SGD de aansluiting op bestaand 

instrumentarium in de sectoren faciliteren voor wat betreft het vormgeven van wettelijke vereisten. 

 

Het belang van dit besluit wordt  benadrukt door de besluiten van het Ministerie van LNV en het Ministerie van 

VWS in december 2019 betreffende de aanwijzingen van de dierenarts cq. de dierenarts aangesloten bij de 

SGD voor het uitvoeren van taken ter ondersteuning van overheidscontroles in het kader van volksgezondheid 

en voedselveiligheid. 

 

In de praktijk zal deze actualisering in 2020 leiden tot de ontwikkeling van een nieuw Model 

Bedrijfsgezondheidsplan (en bijhorende Bedrijfsbehandelplan) als tool voor geborgde dierenartsen.  Deze tool 

wordt geautomatiseerd en in een beveiligde database opgeslagen, waardoor een efficiënte de transparantie 

van de rapportage en de auditing procedure toeneemt.   

 

 

b. Besluit tot opnemen verplichting tot permanente educatie in SGD-regeling 

 
In 2019 heeft de SGD de eerste stappen gezet om te komen tot een verplichting tot permanente educatie in de 

SGD-regeling. Besloten is om in 2020 te starten met de verplichting tot registratie van gevolgde nascholing. Op 

basis van de inzichten uit deze registratie en de ontwikkeling van het nascholingsaanbod zal de verplichting de 

volgende jaren worden aangescherpt.  

 

 

c. Besluit tot transitiefase regeling geborgde rundveedierenarts 

 

Vanaf 2018 heeft NZO/ZuivelNL gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal diergezondheidsinstrument 

voor melkveehouders. Tijdens de ontwikkeling van dit systeem was nog niet duidelijk hoe Nederland de 

bepalingen uit de OCR zou implementeren. Dit is pas in december 2019 komen vast te staan, door ministeriële 

besluiten van de ministeries LNV en VWS. De SGD moet hieraan in overleg met NWVA en COKZ voor de 

zuivelsector invulling aan geven. Er is besloten de officiële taken direct te laten aansluiten aan het BGP (zie 

boven sectie a). De tijd die nodig is voor de ontwikkeling van een (elektronische) tool en de noodzakelijk 

aanpassingen van het regelement, is bestempeld als transitiefase voor de geborgde (rundvee-)dierenarts in de 

SGD-regeling. In deze transitiefase blijven de oude regelingen van toepassingen. Naar verwachting loopt deze 

fase tot eind 2020. 
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d. Overige besluiten SGD 2019 

 
De SGD heeft in 2019 goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2018 en aan de begroting 2020. Eveneens is 

goedkeuring verleend aan het subsidieverzoek van de SDa voor 2020. 

De SGD heeft in 2019 besloten om de afdracht van geborgde dierenartsen aan de SGD (inclusief SDa) voor 2020 

gelijk te houden aan de afdracht in voorgaande jaren.  

Voor het SGD-bestuur bestaat geen verplichting om de jaarrekening te laten controleren door een accountant 

of door een kascommissie. De SGD heeft na overleg met de betrokken dierenartsenorganisaties besloten om 

ten behoeve van transparante governance de jaarrekening 2019 te laten controleren door een externe 

onafhankelijke accountant.  

 
Verder heeft het bestuur de voordrachten of herbenoeming van afgevaardigden van belanghebbende partijen 

naar Colleges van Belanghebbenden bekrachtigd. In bijlage 1 is een overzicht van de samenstelling van de 

colleges in 2019 opgenomen. 

 

  



 

 
7 

3. Resultaten certificering 2019   

 

Aantal aangesloten dierenartsen 

Onderstaand per regeling het aantal geborgde dierenartsen op peildatum december 2019. 

 Aantal dec 2019 Aantal beëindigde 
registraties in 2019 

Aantal 
ingangsaudits 2019 

Geborgde Rundveedierenartsen 854 64 56 

Geborgde Varkensdierenartsen 252 21 6 

Geborgde Vleeskalverdierenarts 147 19 13 

Geborgde Pluimveedierenarts 108 7 5 

 

Een dierenarts kan geregistreerd zijn voor meerdere regelingen van de SGD.   

Het aantal unieke dierenartsen dat is aangesloten bij de SGD is 1075 (peildatum december 2019).  

 

Resultaten van de aangekondigde audits 

Gedurende het gehele jaar 2019 hebben onaangekondigde audits plaatsgevonden door de Certificerende 

Instelling. Onaangekondigd betekent in dit geval dat de aankondiging slechts 48 uur tevoren wordt gedaan. 

Deze audits vinden plaats bij een a-select getrokken steekproef over alle regelingen van de SGD. 

De resultaten van de onaangekondigde audits wijken niet af van de resultaten van de aangekondigde audits. 

 

Ontwikkeling van de resultaten van de audits over de jaren heen 

De Certificerende Instelling heeft in 2019 de ontwikkeling van het aantal tekortkomingen over de jaren heen 

gevisualiseerd. De resultaten zijn samengevat in de onderstaande afbeeldingen.  

Er is in 2019 een lichte stijging te zien in het aantal minors en majors. Dit komt omdat er in 2019 minder audits 

uitgevoerd zijn dan in 2018. De dierenartsen die jaarlijks geaudit worden omdat zij bij de audit 3 of meer 

minors hebben, wegen in dit lagere aantal zwaarder mee waardoor het gemiddelde licht stijgt. De lichte stijging 

voor de geborgde rundveedierenarts in 2017 komt grotendeels door twee nieuwe voorschriften die in 2017 zijn 

opgenomen (GDVB.02q en GDA.07). 
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Figuur 1: Gemiddeld aantal majors/ minors per audit geborgde rundveedierenarts 

 

 
Figuur 2: Gemiddeld aantal majors/ minors per audit geborgde pluimveedierenarts 

 
 
 
Overzichten gemiddeld aantal majors/minors per 
audit   
   

 

Kiwa VERIN  06-05-2020 

Hieronder staan de overzichten met het gemiddeld aantal majors en minors per audit. Er is in 2019 

over het algemeen een lichte stijging te zien. Dit komt omdat er in 2019 minder audits uitgevoerd zijn 

dan in 2018. De dierenartsen die jaarlijks geaudit worden omdat zij bij de audit 3 of meer minors 

hebben wegen in dit lagere aantal zwaarder mee waardoor het gemiddelde ligt stijgt. 
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Figuur 3: Gemiddeld aantal majors/ minors per audit geborgde kalverdierenarts 

 

 
Figuur 4: Gemiddeld aantal majors/ minors per audit geborgde varkensdierenarts 
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4. Vooruitblik 2020 

 

De eerste helft van 2020 zal in het teken staan van de ontwikkeling en implementatie van het model 

Bedrijfsgezondheidsplan Melkveehouderij. De SGD is voornemens om dit vorm te geven door middel van een 

tool voor geborgde dierenartsen en hun veehouders. In de tweede helft van het jaar vindt de ontwikkeling voor 

de overige sectoren plaats. Hiermee ontstaat transparantie voor wat betreft het werk van de geborgde 

dierenarts en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

De verwachting is dat deze ontwikkeling de opmaat is voor het intensiveren van de afstemming met de 

overheid. 

 

Een tweede belangrijke ontwikkelingslijn betreft de permanente educatie van geborgde dierenartsen. Tot de 

opname van de verplichting in de SGD-regeling is besloten in 2019. In 2020 wordt doorontwikkeld voor wat 

betreft de wijze van registratie en de eisen te stellen aan deskundigheidsbevordering. De SGD zal zich hierbij 

baseren op de ervaringen van geborgde dierenartsen, kennis nemen van reeds beschikbare systemen en 

gevolgde nascholing. Ook de in de regelingen opgenomen basiscursussen zullen worden geëvalueerd. 

 

Al enige tijd wordt de vraag opgeworpen of de SGD een rol dient te vervullen in de borging van de veterinaire 

zorg aan overige dieren – naast rundvee, varkens, vleeskalveren en pluimvee - die leveren aan de 

voedingsindustrie. Te denken is vooral aan geiten (zeker gezien de toename van melkgeiten in Nederland) en 

schapen. De SGD zal in 2020 in overleg met de sectoren, een antwoord op deze vraag formuleren.   

 
Op het moment van opstellen van dit Jaarbericht zijn de maatregelen ter voorkoming van Corona-

virusbesmettingen volop van kracht. Vooralsnog vallen landbouwhuisdierenartsen onder de verbrede 

interpretatie van de cruciale beroepen waarmee er geen inperking op hun functioneren is door genoemde 

overheidsmaatregelen. De Certificerende Instelling werkt aan het vormgeven van de audit op afstand, 

waardoor ook het auditen doorgang zal vinden. 

 
Mei 2020 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bijlage 1 Samenstelling SGD bestuur en Colleges van Belanghebbenden 

 
SGD-bestuur 

• J. Fink-Gremmels (Voorzitter) 

• J.F. Schutte (Penningmeester)  

• A.J.M. van Hoof (Secretaris) 

 

 

College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts 

• L. Hoedemaker (Voorzitter) 

• M.G. van der Heijden, afgevaardigde KNMvD 

• R. de Mooij, afgevaardigde COV 

• H. Voogd, afgevaardigde Partico 

• F.T. Beijen-Koning, afgevaardigde Friesland Campina 

• B.T. Scheijgrond, afgevaardigde KNMvD 

• A.F.S. Olsman-Vrielink, afgevaardigde CPD 

• I.B.M. Kolkman, afgevaardigde KNMvD 

• J. Verstraten, afgevaardigde LTO Melkvee tot 18 november 2019 

• Y. Goos, afgevaardigde  LTO Vleesvee tot 18 november 2019 

• R. Derks, afgevaardigde LTO Melkvee als opvolgster van J. Verstraten per 6 december 2019 

• J.K. de Wit, toehoorder Kiwa VERIN 

• F. van der Sar, toehoorder Kiwa VERIN 

 

 

 College van Belanghebbenden Geborgde Varkensdierenarts 

• A.J. van Hout-van Dijk (Voorzitter) 

• A.H. van Lenthe, afgevaardigde POV 

• H. Boelrijk, afgevaardigde POV tot 31 oktober 2019 

• F. Herder, afgevaardigde POV als opvolgster van H. Boelrijk per 6 december 2019 

• R. de Mooij, afgevaardigde COV 

• F. Meulders, afgevaardigde KNMvD 

• M.G. Schuttert, afgevaardigde KNMvD 

• R.H.C. Sol, afgevaardigde CPD 

• S. van der Heijkant, afgevaardigde LTO  

• L. Verheijen, toehoorder IKB Nederland Varkens 

• J.K. de Wit, toehoorder Kiwa VERIN 

• F. van der Sar, toehoorder IKB Varken 

 

 

 College van Belanghebbenden Geborgde Pluimveedierenarts 

• J. Wolleswinkel per 3 juli 2019 (Voorzitter) 

• A.D. Vink, afgevaardigde CPD per 12 april 2019 

• P.J. Faber, afgevaardigde LTO/NOP 

• E.G.M. Bokkers, afgevaardigde LTO/NOP 

• A. den Herder, afgevaardigde NVP 

• J. Kollenstart, afgevaardigde COBK 

• P. Cornelissen, afgevaardigde KNMvD 

• C.L. Hagen, afgevaardigde ANEVEI 
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• P.C. Vesseur, afgevaardigde NEPLUVI 

• H.M. van Geloof, afgevaardigde KNMvD  

• R.G.G. Bronneberg, afgevaardigde KNMvD 

• E. de Jonge, toehoorder AVINED 

• J.K. de Wit, toehoorder Kiwa VERIN 

 

 

College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts 

• J. Jongerius per 12 april 2019 (Voorzitter) 

• B.J.G. Roelofs, afgevaardigde KNMvD per 12 april 2019 

• P.C. Wisse, afgevaardigde LTO Vakgroep Kalverhouderij per 3 juli 2019 

• J. van der Doelen, afgevaardigde LTO tot 13 november 2019 

• M. Timmerman-Bosman, afgevaardigde LTO als opvolgster van J. van der Doelen per 6 december 2019 

• J. Neleman, afgevaardigde CPD 

• E.W.H.M. van der Velden, afgevaardigde KNMvD 

• P.H.A. Mölder, afgevaardigde SBK 

• A. Wouters, afgevaardigde SBK 

• H. Bekman, toehoorder SBK 

• J.K. de Wit, toehoorder Kiwa VERIN 

 

 

Secretariaat 

J.H.M. de Groot, Secretaresse 

H.G.M. Elsinghorst, Secretaris 

 

 

Bijlage 2 Overzicht van nevenfuncties SGD-bestuur per 31 december 2019 

 
Prof. em. Dr. J. Fink-Gremmels (voorzitter SGD)  

Hoofdfunctie:  

• Emeritus professor Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, Institute for Risk Assessment Sciences 

(IRAS)  

• Gastprofessor Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS)  

 

Nevenfuncties:  

• Senior-adviseur Future Food Program Universiteit Utrecht  

• Lid Dierexperimentele ethische Commissie (DEC Utrecht) 

 • Bestuurslid Federa (Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen)  

• Expert European Food Safety Authority (EFSA)  

• Redactielid World Mycotoxin Journal en Frontiers in Veterinary Sciences  

• Oprichter en CEO Sci4Food BV  

 

A.J.M. van Hoof (secretaris SGD) 

Hoofdfunctie:  

• Ondernemer 
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Mr. Drs. J.F. Schutte (penningmeester SGD)  

Hoofdfunctie:  

• Jurist (partner), Brabers Corporate Counsel, Den Haag  

 

Nevenfuncties:  

• Directeur FIDIN (diergeneesmiddelenindustrie)  

• Secretaris CGR (Code Geneesmiddelenreclame)  

• Secretaris NAC (contactlenzenindustrie)  

• Secretaris/penningmeester Stichting Paard  

• Voorzitter Vereniging Farma en Recht  

• Voorzitter Stichting Brooke Hospital for Animals NL 

 • Voorzitter Stichting Onderlinge Studentensteun Kriterion  

• Voorzitter Stichting Preventel (Telecom)  

• Lid Raad van Toezicht Stichting Pakt (presentatie-instelling beeldende kunst)  

 


