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REGLEMENT GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS 

 
Het bestuur van de Stichting ‘Geborgde Dierenarts’ heeft , 
 
overwegende een regeling in het leven te roepen op grond waarvan dierenartsen, werkzaam op 
pluimveebedrijven, worden gecertificeerd op het leveren van vooraf vastgelegde kwaliteitsstandaarden;  
 
op 21 maart 2014 vastgesteld het navolgende 
 
REGLEMENT GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS 
 
PREAMBULE 
Het Reglement ‘Geborgde pluimveedierenarts’ beoogt een systeem in het leven te roepen op grond 
waarvan dierenartsen worden beoordeeld op het leveren van een constante, hoge en uniforme kwaliteit 
bij de dienstverlening aan pluimveebedrijven. Dit Reglement voorziet erin dat dierenartsen die deze 
hoge standaard kunnen garanderen, worden beoordeeld en op basis daarvan in het register ‘Geborgde 
pluimveedierenarts’ worden opgenomen.  
 
De veterinaire dienstverlening wordt in beginsel uitgevoerd conform de Gids voor Goede Veterinaire  
Praktijk voor Voedselproducerende dieren, of diens opvolger, zoals vastgesteld door het bestuur van de 
KNMvD en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Het College van Belanghebbenden kan  
afwijkende of aanvullende eisen opnemen in de regeling. 
 
De Stichting Geborgde Dierenarts bepaalt de randvoorwaarden voor het waarborgen van dit  
systeem. De randvoorwaarden hebben betrekking op: 

 onafhankelijkheid en geheimhouding,  
 voorwaarden waaraan certificatie-/beoordelingsinstelling(-en) dienen te voldoen,  
 voorwaarden waaraan de beoordeling én de dossiers dienen te voldoen, 
 de rapportagestructuur,  
 de inschrijving in een door of namens de Stichting Geborgde Dierenarts beheerd register 

‘Geborgde pluimveedierenarts’. Het register is openbaar en in te zien via de website van de 
Stichting Geborgde Dierenarts, www.geborgdedierenarts.nl. 

 
Beoordeling van het kwaliteitsniveau van de ‘Geborgde pluimveedierenarts’ wordt uitgevoerd door 
(een) onafhankelijke certificerende instelling(-en), die daartoe een contract heeft/hebben gesloten met 
de Stichting Geborgde Dierenarts. De certificerende instellingen kunnen de audits door een auditerende 
instelling laten uitvoeren. 
 
INLEIDENDE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van dit reglement en haar Bijlagen I t/m VI wordt verstaan onder: 
 

1. Pluimveehouder  Is de tekenbevoegde pluimveehouder die de overeenkomst tussen 
pluimveehouder en dierenarts, als opgenomen in Bijlage VI van dit 
reglement, heeft ondertekend. 

2. Pluimveebedrijf Is het bedrijf van de tekenbevoegde pluimveehouder die de 
overeenkomst tussen pluimveehouder en dierenarts, als opgenomen 
in Bijlage VI van dit reglement, heeft ondertekend.  

3. Regeling Geborgde 
Pluimveedierenarts 

Het Reglement Geborgde Pluimveedierenarts en haar bijlagen I t/m 
VI zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen luiden alsmede 
het bij of krachtens deze bepaalde: 

http://www.geborgdedierenarts.nl/
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Bijlage I: Beoordelingsprotocol Geborgde Pluimveedierenarts 
Bijlage II: Beslissingsprotocol Geborgde Pluimveedierenarts 
Bijlage III: Voorbeeld-overeenkomst tussen CI en dierenarts 
Bijlage IV: Reglement Colleges  van Belanghebbenden Geborgde 
Dierenarts 
Bijlage V: Criteria voor de selectie van de  Certificerende Instelling 
Bijlage VI: Overeenkomst pluimveehouder en Geborgde 
Pluimveedierenarts 

4. Certificaat Geborgde 
Pluimveedierenarts 

Document, uitgegeven door of namens de Certificerende Instelling 
waarin wordt verklaard dat een deelnemer met ingang van een 
bepaald tijdstip is gecertificeerd in het kader van de regeling 
Geborgde Pluimveedierenarts en dat uitsluitend dient ten behoeve 
van de herkenbaarheid van de betrokken deelnemer als Geborgde 
Pluimveedierenarts. 

5. Certificatie Het door de Certificerende Instelling (doen) uitvoeren van toezicht - 
waaronder mede controle en beoordeling - op deelnemers van de 
Geborgde Pluimveedierenarts en de afgifte of intrekking van 
Geborgde Pluimveedierenarts certificaten overeenkomstig de 
regeling Geborgde Pluimveedierenarts. 

6. Certificerende Instelling/CI Aangewezen rechtspersoon voor de regeling Geborgde 
Pluimveedierenarts en die middels een daartoe met de SGD gesloten 
overeenkomst in het kader van de uitvoering van de regeling 
Geborgde Pluimveedierenarts is belast met de certificatie van 
dierenartsen die zich hebben aangemeld en van deelnemers. De CI is 
geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-45011. 

7. Controle Organisatie/CO Rechtspersoon die is geaccrediteerd volgens de norm ISO/IEC 17020 
voor de regeling Geborgde Pluimveedierenarts en in het kader van 
de uitvoering van de regeling Geborgde Pluimveedierenarts is belast 
met de controle van de dierenartsen die zich voor deelname aan de 
regeling hebben aangemeld en van deelnemers. 

8. CvB College van Belanghebbenden Geborgde Pluimveedierenarts. 

9. DD/DJ Dierdagdoseringen per dierjaar: maat voor antibioticagebruik 
berekend via de sectormethode, of de term die in de toekomst door 
de SDa zal worden gehanteerd. 

10. Deelnemer/dierenarts Dierenarts die door de Certificerende Instelling is gecertificeerd in 
het kader van de regeling Geborgde Pluimveedierenarts. 

11. Geschillencommissie Door de Certificerende Instelling ingestelde geschillencommissie 
volgens voorwaarden NEN-EN-45011, Artikel 4, lid 2 onderdeel p of 
diens opvolger. 

12. GD Diergezondheidsorganisatie GD 

13. Reglement Reglement Geborgde Pluimveedierenarts 

14. IKB CRA Centrale database welke wordt beheerd door de GD en waarin 
gegevens met betrekking toto voorgeschreven en afgeleverde 
antibiotica worden geregistreerd.  

15. IKB Kip de Algemene Voorwaarden IKB Kip en haar bijlagen, zoals vastgesteld 
door het bestuur van de Stichting Pluimned 

16. IKB Ei de Algemene Voorwaarden IKB Ei en haar bijlagen, zoals vastgesteld 
door het bestuur van de Stichting OVONED 

17. Klacht Zowel deelnemers als potentieel-deelnemers aan de regeling 
Geborgde Pluimveedierenarts kunnen klachten indienen omtrent 
inhoudelijke bepalingen van de regeling. Klachten worden behandeld 
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door de CI. 

18. Overeenkomst Geborgde 
Pluimveedierenarts 

Schriftelijke overeenkomst die wordt gesloten tussen de dierenarts 
en Certificerende Instelling en waarin het bepaalde bij of krachtens 
de regeling van toepassing is verklaard.  

19. Regelinghouder De beheerder van de regeling Geborgde Pluimveedierenarts, de 
Stichting Geborgde Dierenarts. 

20. Stichting Geborgde 
Dierenarts (SGD) 

Regelinghouder van de regeling Geborgde Pluimveedierenarts. SGD 
is een onafhankelijk instituut voor de borging van de veterinaire 
dienstverlening door de dierenarts. De SGD beheert reglementen en 
regelingen die in overleg met belanghebbenden worden vastgesteld. 

21. Voorschriften Geborgde 
Pluimveedierenarts 

De voorschriften bedoeld in Bijlage I ‘Beoordelingsprotocol Geborgde 
Pluimveedierenarts’, die onderdeel zijn van de regeling Geborgde 
Pluimveedierenarts en die door de deelnemers in acht dienen te 
worden genomen. 

 
ORGANISATIESTRUCTUUR REGELING GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS 
 
Artikel 2 
1. De kwaliteitsregeling Geborgde Pluimveedierenarts wordt beheerd door de Stichting ‘Geborgde 

Dierenarts’. Naast de Geborgde Pluimveedierenarts is deze stichting tevens regelinghouder van de 
kwaliteitssystemen voor dierenartsen in andere veehouderijsectoren. De kwaliteitsregeling 
Geborgde Pluimveedierenarts is opgezet op verzoek van de KNMvD  en de Nederlandse 
pluimveesector. 
 

2. De regelinghouder is belast met het beheer van en toezicht op de naleving van de regeling 
Geborgde Pluimveedierenarts. 

 
3. Het College van Belanghebbenden is belast met de dagelijkse uitvoering  van het in lid 2 bedoelde 

beheer en met het (doen) houden van toezicht als bedoeld in lid 2.  
 
4. De regelinghouder stelt in het ‘Reglement Colleges van Belanghebbenden Geborgde Dierenarts’ 

(Bijlage IV bij het Reglement) nadere regels met betrekking tot de samenstelling, taken en het 
functioneren van het CvB.  

 
5. Er is een Certificerende Instelling (CI) die belast is met de controles en beoordelingen van dierenartsen 

voor certificatie op basis van de regeling Geborgde Pluimveedierenarts.  
 

6. De regelinghouder stelt in de ‘Criteria voor de selectie van de Certificerende Instelling’ (Bijlage V van 
het Reglement) nadere regels op basis waarvan een CI aangewezen kan worden. 

 
TOESTEMMING VERSTREKKEN EN GEBRUIK VAN GEGEVENS 
 
Artikel 3 
Dierenartsen die deelnemen aan de regeling Geborgde Pluimveedierenarts geven toestemming dat de 
hieronder genoemde informatie per diergeneesmiddelenvoorschrift, ten behoeve van controle en het 
opstellen van benchmarks, versleuteld ter beschikking wordt gesteld aan de sectorale database IKB CRA (of 
een eventuele opvolger) en de Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa): 

- de voorgeschreven diergeneesmiddelen 
- de diercategorieën 
- de indicatie van de aandoening c.q. het ziektebeeld 
- het UDN 
- het UBN 
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Tevens geven de deelnemende dierenartsen toestemming de 1-op-1 relaties met pluimveehouders, 
vastgelegd in KIPnet (of een eventuele opvolger), alsmede indien van toepassing de gegevens die bekend 
zijn over de samenwerkingsverbanden met andere dierenartsen, vastgelegd in een door de regelinghouder 
beheerd of aangewezen register, versleuteld ter beschikking te stellen aan de SDa of ter inzage te geven aan 
de NVWA. 
 
DEELNAME / AANMELDING REGELING GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS  
 
Artikel 4 
1. Deelname aan het regeling Geborgde Pluimveedierenarts is mogelijk voor dierenartsen die zijn 

ingeschreven in het register van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).  
Deze registratie is noodzakelijk voor het uitoefenen van de diergeneeskunde in Nederland, op basis 
van art. 9 Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde (WUD) dan wel de bepaling tot inschrijving in 
de Wet Dieren. 
 

2. Deelname is persoonsgebonden, er worden geen dierenartspraktijken gecertificeerd. 
 
3. De dierenarts die wil deelnemen aan het register ‘Geborgde Pluimveedierenarts’ maakt dit kenbaar 

door aanmelding bij een CI waarmee de Stichting ‘Geborgde Dierenarts’ een overeenkomst heeft 
gesloten voor de Regeling Geborgde Pluimveedierenarts.  

 
4. Tussen de dierenarts en de CI wordt een overeenkomst gesloten overeenkomstig Bijlage III van het 

Reglement. 
  
5. Na de ingangscontrole kan opname in het register ‘Geborgde Pluimveedierenarts’ plaatsvinden. Tijdens 

de ingangscontrole wordt de dierenarts getoetst op de onderdelen zoals genoemd onder lid 1 en 3.  
 

6. De dierenarts volgt de vereiste nascholing, zoals op advies van het CvB door de regelinghouder is 
vastgesteld. 

 
DATABASES / RAPPORTAGES 
 
Artikel 5 
1. De regeling maakt gebruik van centrale databases: 

a. Centrale database KIPnet 
b. Centrale database IKB CRA 

 
2. De dierenarts sluit voorafgaand aan enige veterinaire dienstverlening aan een pluimveebedrijf een 

overeenkomst af met de pluimveehouder, zoals opgenomen in bijlage VI van het Reglement. De 
dierenarts draagt zorg voor de registratie binnen 10 werkdagen van de één-op-één-relatie in de 
door de Stichting Geborgde Dierenarts aangewezen databank. 

 
3. In de centrale database IKB CRA worden alle voorgeschreven en geleverde antibiotica bij 

pluimveehouders door de deelnemers ingevoerd. Hierbij registreert de deelnemer tevens gegevens 
over de reden van behandeling. 

 
4. De SGD publiceert als regelinghouder, , het openbare register Geborgde Pluimveedierenarts, waarin de 

gecertificeerde dierenartsen worden geregistreerd. 
 

5. Alleen de in het register Geborgde Pluimveedierenarts opgenomen dierenartsen mogen de aanduiding 
‘Geborgde Pluimveedierenarts’ voeren.  
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6. Het gebruik van de in het eerste lid bedoelde databases is standaard en van toepassing voor alle 

deelnemers, het is niet mogelijk om deel te nemen aan de regeling zonder registraties in de centrale 
databases.  

 
7. De regelinghouder laat een aantal rapportages opstellen via de centrale database IKB CRA:  

a) Terugkoppelingsrapportage naar deelnemers (benchmarkrapport): 
Deelnemers krijgen een terugkoppeling vanuit de centrale database IKB CRA. De berekening wordt 
gedaan middels door de Stichting Diergeneesmiddelenauthoriteit (SDa) vastgestelde 
rekenmethodiek. In deze terugkoppeling wordt een vergelijking van de betreffende dierenarts ten 
opzichte van het gemiddelde van alle Geborgde Pluimveedierenartsen opgenomen en wordt de 
dierenarts ingedeeld naar aanleiding van de door de SDa vastgestelde normen. De gegevens ter 
vergelijking zijn anoniem.  
De rapportage dient tevens als onderbouwing voor toekomstige beleidslijnen binnen de Geborgde 
Pluimveedierenarts. 

b) Publieke rapportage: 
Anonieme, geaggregeerde gegevens uit de centrale database IKB CRA kunnen door de 
regelinghouder worden gebruikt voor publieke rapportage. De voorgeschreven/geleverde  
antibiotica in combinatie met de waarschijnlijkheidsdiagnoses en klinische beelden geven op 
sectoraal en schakelniveau de achterliggende reden van het antibioticagebruik aan. Deze 
overzichten kunnen: 

I. Inzicht geven in het voorschrijfgedrag en gebruik van antibiotica in de pluimveesector; 
II. Aanleiding geven tot een aanpassing van het beleid op het gebied van antibioticagebruik en 

diergezondheid in de pluimveesector; 
III. Gebruikt worden om te beoordelen hoe het gebruik van antibiotica zich ontwikkelt in de 

pluimveesector en om efficiënte maatregelen te kunnen introduceren; 
IV. Van nut zijn voor de algemene pluimveegezondheidszorg in Nederland en het daaraan 

gekoppelde onderzoek. 
 
CERTIFICATIE/CONTROLE 
 
Artikel 6 
1. Indien naar het oordeel van de CI uit de ingangscontrole blijkt dat de aangemelde dierenarts voldoet 

aan het bepaalde bij of krachtens de regeling Geborgde Pluimveedierenarts, vindt met afgifte van het 
certificaat Geborgde Pluimveedierenarts, certificatie van de betreffende dierenarts plaats.  

 
2. De kosten ter zake van deelname aan de regeling komen voor rekening van de dierenarts die de 

overeenkomst heeft gesloten met de CI. 
 

3. In het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling of de 
overeenkomst tussen CI en  dierenarts  (als opgenomen in Bijlage III van het Reglement), worden door 
of namens de CI controles uitgevoerd ten aanzien van Geborgde Pluimveedierenartsen. De 
controlebevindingen worden beoordeeld door de CI. Ten aanzien van de controle en beoordeling is het 
bepaalde bij of krachtens het Beslissingsprotocol Geborgde Pluimveedierenarts (Bijlage II van het 
Reglement) van toepassing.  

 
NALEVING REGELING GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS 
 
Artikel 7 
Elke Geborgde Pluimveedierenarts is verplicht het bepaalde bij of krachtens de regeling Geborgde 
Pluimveedierenarts – waaronder mede het Beoordelings- en Beslissingsprotocol Geborgde 
Pluimveedierenarts (Bijlagen I en II bij dit reglement) – en de overeenkomst tussen CI en dierenarts (Bijlage 
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III bij dit reglement) strikt na te leven. 
 
VOORSCHRIFTEN 
 
Artikel 8 
De voorschriften die voor de Geborgde Pluimveedierenartsen in acht genomen dienen te worden zijn 
opgenomen in Bijlage I ‘Beoordelingsprotocol’ van dit reglement.  
 
TOEPASSEN VAN MAATREGELEN 
 
Artikel 9 
1. Indien de CI vaststelt dat een Geborgde Pluimveedierenarts het bepaalde bij of krachtens de regeling 

Geborgde Pluimveedierenarts of de overeenkomst tussen CI en dierenarts niet of niet behoorlijk 
nakomt wordt jegens de betreffende dierenarts door de CI een maatregel toegepast.   
 

2. Ten aanzien van het toepassen van maatregelen door de CI is het bepaalde bij of krachtens het 
Beslissingsprotocol Geborgde Pluimveedierenarts (Bijlage II van het Reglement) van toepassing. 

 
3. Toegepaste maatregelen kunnen - al dan niet op aanvraag - door of namens de CI worden gemeld aan 

instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met onder meer de handhaving van 
wettelijke voorschriften.  

 
MAATREGELEN 
 
Artikel 10 
De maatregelen bij niet of niet behoorlijke nakoming van het bepaalde bij of krachtens de regeling 
Geborgde Pluimveedierenarts en de overeenkomst  tussen CI en dierenarts staan beschreven in bijlage II 
‘Beslissingsprotocol’ van dit reglement.  
 
KLACHTEN EN BEROEP 
 
Artikel 11 
De overeenkomst tussen de CI en de Geborgde Pluimveedierenarts voorziet in een regeling voor klachten 
en beroep. De CI verbindt zich er toe de klacht of het beroep met de nodige zorg en onafhankelijkheid te 
onderzoeken. De CI draagt er zorg voor dat de eventuele Controle Organisatie haar medewerking verleent 
in een klacht- of beroepsprocedure van een Geborgde Pluimveedierenarts tegen de CI. De 
Certificerende Instelling stelt het Bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts in kennis van het 
beroep. Het Bestuur van de Stichting beoordeelt of de klacht betrekking heeft op de actualiteit van de 
regels in het Reglement met betrekking tot de wet, regelgeving en eisen van de belanghebbenden.   
 
OPZEGGING 
 
Artikel 12 
1. De overeenkomst Geborgde Pluimveedierenarts wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
2. Beëindiging van de overeenkomst Geborgde Pluimveedierenarts, anders dan door middel van 

toepassing van een maatregel, als genoemd in Artikel 9, dient schriftelijk te geschieden met 
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden.  

 
3. Bij het verstrijken van de opzegtermijn, bedoeld in het tweede lid, worden de betreffende gegevens in 

het  register, bedoeld in Artikel 5 lid 1c, verwijderd.  
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WIJZIGING REGELING EN OVEREENKOMST GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS 
 
Artikel 13 
1. Wijzigingen in de regeling, die door de regelinghouder zijn vastgesteld, worden geacht in de 

overeenkomst Geborgde Pluimveedierenarts door te werken. De betreffende Geborgde 
Pluimveedierenartsen zijn verplicht deze wijzigingen strikt na te leven en/of te doen naleven.  

 
2. Wijzigingen in de regeling worden door of namens de regelinghouder bekend gemaakt aan de 

Geborgde Pluimveedierenartsen en aan de CI. De CI draagt zorg voor tijdige, ten minste binnen 6 
weken, en volledige bekendmaking aan de CO. 

 
3. De regeling wordt openbaar gemaakt op de website van de regelinghouder 

www.geborgdedierenarts.nl.  
 

KOSTEN 
 
Artikel 14 
Alle kosten, als bedoeld in de regeling dienen binnen de daartoe gesteld termijnen – bij verzoek, op 
vooruitbetaling – aan de CI te worden voldaan.  
 
UITVOERING 
 
Artikel 15 
1. De regelinghouder kan bij besluit van de voorzitter: 

a) In uitzonderlijke situaties of in het geval van calamiteiten omtrent de in de regeling geregelde 
onderwerpen bij uitvoeringsbesluit tijdelijke, kortdurende nadere voorschriften stellen; 

b) In een daarvoor in aanmerking komend geval van het bepaalde tijdens of krachtens de regeling, 
geheel of gedeeltelijke ontheffing verlenen en aan een zodanige ontheffing voorwaarden of 
voorschriften verbinden, bij welke niet, niet tijdige, of niet behoorlijk nakoming de desbetreffende 
ontheffing geacht wordt te zijn vervallen; 

c) een verleende ontheffing intrekken. 
 
2. De Geborgde Pluimveedierenartsen zijn verplicht de tijdelijke nadere voorschriften, bedoeld in het 

eerste lid, na te leven en/of te doen naleven. 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 16 
1. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Geborgde Pluimveedierenarts 
 
2. Dit reglement is gestart op 1 april 2014. 

 
Voor het bestuur, 
Prof. Dr. J.A. Stegeman 
Voorzitter 
 
Dr. G. Benedictus 
Secretaris 
 

http://www.geborgdedierenarts.nl/
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BIJLAGEN REGLEMENT GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS 
 
Van het Reglement maken de volgende bijlagen onderdeel uit, zoals deze thans luiden of in de toekomst 
komen te luiden: 
 
Bijlage I  Beoordelingsprotocol Geborgde Pluimveedierenarts 
Bijlage II  Beslissingsprotocol Geborgde Pluimveedierenarts 
Bijlage III Voorbeeld-overeenkomst tussen CI en dierenarts 
Bijlage IV Reglement Colleges van Belanghebbenden Geborgde Dierenarts  
Bijlage V Criteria voor de selectie van de Certificerende Instelling 
Bijlage VI Overeenkomst pluimveehouder en Geborgde pluimveedierenarts 
 


