
Statuutwijziging SGD (stichting Geborgde Dierenartsen) 

 

Vanaf 2018 zal de SGD niet alleen onafhankelijk maar ook formeel als volledig zelfstandige stichting 

toezien op het stelsel van certificering van en voor geborgde dierenartsen. De KNMvD heeft als 

laatste stap het formele verzoek tot goedkeuring van de statutenwijziging, in goed overleg met de 

SGD, inmiddels ingediend. 

Daarmee heeft de formele relatie tussen de SGD en de KNMvD een nieuwe mijlpaal bereikt. 

De SGD zal vanaf 2018 als zelfstandige organisatie verantwoordelijk zijn voor het integraal 

kwaliteitssysteem voor landbouwdierenartsen en heeft vanaf dat moment ook formeel een 

zelfstandig en onafhankelijk bestuur bestaande uit drie leden. Zij zullen als bestuur toezien op het 

volledige stelsel van certificering van dierenartsen. 

De onafhankelijke positie van de SGD binnen het stelsel van certificering zal onder andere zichtbaar 

zijn doordat het bestuur in het vervolg gekozen zal worden op voordracht van de vier colleges van 

belanghebbenden.  

De Colleges van Belanghebbenden CvB’s (Varkens, Runderen, Vleeskalveren en Pluimvee) zijn 

samengesteld uit afgevaardigden van de diverse sectoren en geven gevraagd en ongevraagd advies 

over onder andere de voordracht voor nieuwe bestuurders van de SGD, inhoud van de diverse 

regelingen en aanbestedingen van de onderscheiden certificeringen. 

De Maatschappij blijft, als vertegenwoordiger van alle dierenartsen, uiteraard betrokken bij de gang 

van zaken van de SGD door de aanwezigheid in en betrokkenheid van leden van de KNMvD bij de 

Colleges.  

De aanzet tot verzelfstandiging werd gegeven in 2011 op initiatief van de KNMvD en op verzoek van 

de overheid. De zelfstandigheid van de SGD is via deze weg van enkele jaren door de formele 

afronding van deze zorgvuldige procedure volledig geborgd. 

Een consequentie van de loskoppeling is dat de relatie met de SDa (Autoriteit Diergeneesmiddelen) 

opnieuw beschouwd moet worden. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Colleges van 

Belanghebbenden via de SGD betrokken worden bij de invulling van de Raad van Advies van de SDa. 

 

 

 


