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Inleiding 
Dit jaarverslag betreft de werkzaamheden die het veterinair beroepscollege heeft verricht in de periode van 1 januari 2019 

tot en met 31 december 2019.  
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1. Taak van het veterinair beroepscollege 
Ingevolge artikel 8.36, tweede lid, van de Wet dieren is het veterinair beroepscollege belast met de behandeling in beroep 

van zaken over handelen in strijd met artikel 4.2 Wet dieren. Daarnaast waakt het veterinair beroepscollege tegen nodeloze 

vertraging van het onderzoek door het veterinair tuchtcollege (VTC). Ten aanzien van dit tweede onderdeel van deze 

wettelijke taak hebben in het verslagjaar geen activiteiten plaatsgevonden.   

Artikel 4.2 van de Wet dieren bevat de tuchtrechtelijke norm waaraan het veterinair tuchtcollege en het veterinair 

beroepscollege het doen en laten toetst van een dierenarts of een ander tot de uitoefening van bepaalde diergeneeskundige 

handelingen toegelaten persoon. Artikel 4.2 bevat een zelfstandige norm, die los staat van een eventuele strafrechtelijke 

vervolging.  

Aan een dierenarts (of een ander tot de uitoefening van bepaalde diergeneeskundige handelingen toegelaten persoon) kan 

naar aanleiding van een klacht door het veterinair tuchtcollege en door het veterinair beroepscollege een tuchtrechtelijke 

maatregel worden opgelegd indien betrokkene door enig handelen of nalaten te kort is geschoten in de zorg die hij in zijn 

hoedanigheid behoort te betrachten ten opzichte van een dier met betrekking tot welke zijn hulp is ingeroepen. Ook is het 

mogelijk een maatregel op te leggen indien de diergeneeskundige in zodanige mate te kort schiet in hetgeen van hem als 

beoefenaar van de diergeneeskunde mag worden verwacht, dat daardoor voor de gezondheidszorg voor dieren ernstige 

schade kan ontstaan.    
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In het veterinair tuchtrecht kunnen de volgende tuchtrechtelijke maatregelen worden opgelegd:  

- een waarschuwing;  

- een berisping;  

- een geldboete; 

- gehele of gedeeltelijke schorsing voor ten hoogste een jaar in de bevoegdheid tot uitoefening van de diergeneeskunde 

en  

- gehele of gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid tot uitoefening van de diergeneeskunde. 
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2. Procedure 
De artikelen 8.35 tot en met 8.42 van de Wet dieren bevatten onder andere bepalingen betreffende de behandeling van 

beroepen tegen beslissingen van het veterinair tuchtcollege. Een en ander is nader uitgewerkt in het reglement van het 

veterinair beroepscollege. De meest recente versie van dat reglement is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 februari 

2019, nr. 7390 en overigens te raadplegen op www.overheid.nl. 

Het college volgt normaliter -samengevat- de volgende procedure:  

Na ontvangst van een beroepschrift wordt beoordeeld of dit voldoet aan de daaraan in artikel 8.35, derde lid, van de Wet 

dieren gestelde eisen. Zo nodig wordt de appellant in de gelegenheid gesteld zijn beroepschrift binnen een daartoe gestelde 

termijn aan te vullen. 

Indien het beroepschrift tijdig, binnen de beroepstermijn van twee maanden, bij het veterinair beroepscollege is ingekomen 

en ook overigens voldoet aan de wettelijke eisen, wordt een afschrift daarvan aan de wederpartij en eventuele 

belanghebbenden gezonden. Deze worden gedurende 30 dagen in de gelegenheid gesteld hierop schriftelijk te reageren. 

Nadat de schriftelijke fase op deze wijze is afgerond, worden partijen en eventuele belanghebbenden uitgenodigd om te 

verschijnen op een openbare zitting, waarna het veterinair beroepscollege uitspraak doet. De uitspraken worden toegezonden 

aan betrokkenen. Een geanonimiseerde versie wordt gepubliceerd op de website www.tuchtrecht.overheid.nl. Met deze 

publicatie krijgt elke uitspraak een uniek ECLI-nummer waarmee de uitspraak ook is terug te vinden.  

De zittingen van het veterinair beroepscollege vinden plaats in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 te 

Den Haag. Informatie over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de auto is te vinden op de website van de Raad 

van State, www.raadvanstate.nl.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-7390.html
http://www.tuchtrecht.overheid.nl/
http://www.raadvanstate.nl/
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In 2019 is verder gewerkt aan het realiseren van een eigen website. Het voornemen bestaat om vanaf de datum dat de 

website operationeel is melding te maken van nieuwe uitspraken middels een verwijzing naar de op 

www.tuchtrecht.overheid.nl gepubliceerde uitspraken. 

 

  

http://www.tuchtrecht.overheid.nl/
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3. Klachtambtenaar 
Ook de ambtenaar, bedoeld in artikel 8.15, tweede lid, onderdeel b, van de Wet dieren (de zogenaamde klachtambtenaar) 

kan beroep instellen.   

In zaken waarin de klachtambtenaar partij is spelen publieke belangen, zoals het dierenwelzijn, de diergezondheidszorg in 

het algemeen of de voedselveiligheid en volksgezondheid een rol. Hierbij kan worden gedacht aan geschillen over de 

toediening van antibiotica en/of andere middelen of over het handelen van dierenartsen in situaties waarbij schendingen van 

het dierenwelzijn aan de orde zijn.  
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4. Ingestelde beroepen 
In 2019 is in 23 gevallen bij het veterinair beroepscollege beroep ingesteld tegen een beslissing van het veterinair 

tuchtcollege. In drie gevallen is het beroep later ingetrokken.  

In zestien zaken had het beroep betrekking op de behandeling, dan wel het uitblijven van een behandeling van een 

gezelschapsdier door een dierenarts. Vier zaken hadden betrekking op de behandeling van paarden en fok- c.q. 

gebruiksdieren.  

Vijf maal betrof het de inzet van diergeneesmiddelen bij gezelschapsdieren door dierenartsen. In deze zaken was de 

klachtambtenaar partij. 

VBC in cijfers
01/01/2019:

4
beroepen in 
behandeling

23
ingestelde 
beroepen

3
ingetrokken 
beroepen

11
afgehandelde 

beroepen

31/12/2019:
14

beroepen in 
behandeling
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Figuur 1 ingestelde beroepen naar diercategorie, 2019 

Vanaf het tijdstip waarop het veterinair beroepscollege zijn werkzaamheden heeft aangevangen, te weten 1 oktober 1992, tot 

en met 31 december 2019 zijn bij het beroepscollege ruim 450 beroepschriften ingekomen. 

 

In 2019 liet in zeven van de 23 beroepszaken een van partijen zich bijstaan door een rechtsbijstandverlener. Dat was in alle 

zeven beroepszaken aan de kant van de dierenarts. In twee beroepszaken liet ook de diereigenaar zich bijstaan door een 

rechtsbijstandverlener.  

In 2018 was er in zes van de veertien beroepszaken sprake van een rechtsbijstandverlener, waarbij deze in vier gevallen 

voor de dierenarts optrad. 
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5. Afgehandelde beroepen 
In 2019 is op elf beroepschriften door het veterinair beroepscollege beslist. De in 2019 gedane uitspraken betroffen in vier 

gevallen beroepschriften ontvangen in 2018 en in zeven gevallen beroepschriften ontvangen in 2019.  

 

 

 

In vier van de elf in 2019 afgehandelde zaken stelde de eigenaar van het dier beroep in tegen de beslissing van het veterinair 

tuchtcollege waarbij zijn klacht over de wijze waarop het gezelschapsdier door de dierenarts was behandeld, geheel of 

gedeeltelijk ongegrond was verklaard.  In drie van deze zaken trof het beroep geen doel en werd de uitspraak van het 

veterinair tuchtcollege bevestigd. In een zaak werd het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

1 5 0 5
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In twee zaken betrof het een beroep van een dierenarts tegen een 

beslissing van het veterinair tuchtcollege waarbij een maatregel 

werd opgelegd na een klacht van de klachtambtenaar. In deze 

zaken werd de uitspraak van het veterinair tuchtcollege bevestigd. 

In vijf zaken stelde de klachtambtenaar beroep in tegen de 

beslissing van het veterinair tuchtcollege waarbij de klachten van de 

klachtambtenaar niet-ontvankelijk te verklaren. De beroepen van de 

klachtambtenaar werden gegrond verklaard. De betreffende zaken 

zijn daarna alsnog door het veterinair beroepscollege inhoudelijk 

afgehandeld. 
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De gemiddelde doorlooptijd van een beroepszaak in 2019 bedroeg 9,9 maanden. In 2018 bedroeg de gemiddelde 

doorlooptijd nog 8,8 maanden. De stijging van de doorlooptijd heeft voornamelijk te maken met het feit dat het lastig was 

om data te vinden dat de leden van het veterinair beroepscollege beschikbaar waren om zitting te nemen en dat de partijen 

dan ook op die data beschikbaar waren. Om dit te ondervangen zal het veterinair beroepscollege in 2021 met een vooraf 

vastgesteld zittingsrooster gaan werken. 
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6. Samenstelling van het veterinair beroepscollege 
Op 31 december 2019 was de samenstelling als volgt: 

Voorzitter: 
 
Plaatsvervangend voorzitter:  
 
(plv.) leden-jurist: 
 
 
 
 
(plv.) leden-dierenarts: 
 
 
 
 
 
(plv.) leden-paraveterinair: 
  

mr. E.A. Minderhoud 
 
mr. J.L.W. Aerts 
 
mw. mr. J.M. van Jaarsveld 
mr. Y.A.J.M. van Kuijck  
mr. G. Tangenberg  
mr. G. van der Wiel  
 
drs. C.W. Davidse  
mw. drs. L.M. Derkx-Overduin  
mw. drs. M.I. de Nijs  
drs. H.W. Wagenaar  
drs. M.A. van Zuijlen  
 
A.A. Bos  
V.J.P.M. Hoogma  
mw. C.M.T. Jaspers  
G. Jouwsma  
mw. M. Römer-Bartels 
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Secretariaat 
Het secretariaat van het veterinair beroepscollege staat onder leiding van de secretaris, mevrouw mr. drs. F.H.H. Wieringa. 

Zij wordt ondersteund door mevrouw S. van Doorn. 

Mevrouw mr. drs. M. Zandvliet-van Klaveren en de heer mr. drs. M. Rijsdijk zijn plaatsvervangend secretaris. 

Het secretariaat van het veterinair beroepscollege is ondergebracht in het gebouw van het Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag.  

 

Het correspondentieadres is:  

Postbus 90427  

2509 LK Den Haag.  

 

Het secretariaat is op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur te 

bereiken op telefoonnummer:  

070-378 5442 
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