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Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van  

het logo internethandel in diergeneesmiddelen 

 

ook genoemd 

Gebruikersvoorwaarden  

internethandel diergeneesmiddelen 

 

Bureau Diergeneesmiddelen 

versie 2 – 13 februari 2023 

 

Deze gebruikersvoorwaarden zijn gebaseerd op artikel 104, lid 1 van de Verordening 

diergeneesmiddelen. Hierin staat vermeld dat personen die overeenkomstig artikel 103, lid 1 

diergeneesmiddelen mogen leveren moeten voldoen aan de Verordening 

diergeneesmiddelen en de toepasselijke wetgeving van de lidstaat waar de 

diergeneesmiddelen worden verkocht. Deze gebruikersvoorwaarden zijn een opsomming 

van enkele belangrijke regels die gelden voor de verkoop van diergeneesmiddelen en in het 

bijzonder voor het aanbieden van diergeneesmiddelen via internethandel. De kleinhandel, 

ook middels internet is gebonden aan meer regels dan artikel 104, lid 1 van de verordening 

en de hier opgesomde gebruikersvoorwaarden.  

 

Het gemeenschappelijk logo (verder het logo) 

1) Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1904 stelt het ontwerp van een 

gemeenschappelijk logo voor de kleinhandel op afstand in diergeneesmiddelen vast. 

2) Het intellectuele eigendom van het logo berust bij de Europese Unie. 

3) Het is niet toegestaan het logo na te maken of te verveelvoudigen met het 

oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. U mag geen 

wijzigingen aanbrengen in het logo (het toevoegen van tekst, symbolen, 

logo’s of andere elementen, het veranderen van vorm, kleur en/of grootte 

of welke andere wijziging dan ook) en dient het exact als verstrekt door 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1904
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het Bureau Diergeneesmiddelen weer te geven op uw website. 

Dit betekent dat u geen tekst toevoegt aan het logo. Ook niet de contactgegevens 

van het Bureau Diergeneesmiddelen. Deze zijn vindbaar via de hyperlink onder het 

logo. 

4) Het logo bevat enkel een link naar deze webpagina. 

5) Het logo mag enkel worden gebruikt op de website die u heeft aangemeld 

en die vermeld staat in het Register internethandel diergeneesmiddelen. 

Het logo mag niet gebruikt worden in een context waarin het wervend werkt.  

6) Alle diergeneesmiddelen die in Nederland een handelsvergunning hebben verkregen 

zijn te vinden in de Diergeneesmiddeleninformatiebank. Dit logo heeft alleen 

betrekking op diergeneesmiddelen: 

− die zijn opgenomen in de Diergeneesmiddeleninformatiebank; 

− met een vrijstelling voor specifieke gezelschapsdieren; 

− die zijn opgenomen op de overzichtslijst van per 28 januari 2022 vervallen 

diergeneesmiddelen. Voor deze diergeneesmiddelen geldt nog een 

uitverkooptermijn. 

7) Het logo geeft aan dat bovengenoemde diergeneesmiddelen legaal via uw webshop 

verkocht mogen worden. U plaatst het logo daarom direct op de pagina waar het 

bovengenoemde diergeneesmiddel door de consument in het winkelmandje 

geplaatst kan worden, zodat niet de indruk ontstaat dat het logo ook van toepassing 

is op producten anders dan bovengenoemde diergeneesmiddelen.  

8) Het plaatsen van het logo op de hoofdpagina van uw webwinkel is om 

bovengenoemde reden niet toegestaan indien u meer producten verkoopt dan enkel 

diergeneesmiddelen. 

9) Nadat u zich heeft aangemeld in het Register internethandel diergeneesmiddelen 

mag u het logo direct vermelden op de betreffende webpagina waar u de 

diergeneesmiddelen aanbiedt. Het Register internethandel diergeneesmiddelen 

wordt eenmaal per maand herzien. Het is dus mogelijk dat uw aanmelding niet direct 

in het Register internethandel diergeneesmiddelen te zien is. Uw bewijs van 

aanmelding is in dit geval voldoende bewijs dat u het logo mag voeren, mocht u 

gecontroleerd worden op het gebruik van het logo. Het bewijs van aanmelding is een 

automatisch bericht dat u direct ontvangt na invulling van de aanvraag. 

10) Nadat u zich heeft aangemeld voor het Register internethandel diergeneesmiddelen 

dient u het logo te vermelden op de betreffende webpagina’s waar u de 

diergeneesmiddelen aanbiedt.  

11) Na aanmelding mag u zonder tegenbericht het logo per direct voeren. Mocht uit de 

controle van uw gegevens blijken dat u niet aan de voorwaarden voor opname in het 

Register internethandel diergeneesmiddelen voldoet, dan neemt het Bureau 

Diergeneesmiddelen hierover contact met u op en zal u verzocht worden om het logo 

te verwijderen.   

12) Als uw vermelding in het Register internethandel diergeneesmiddelen 

vervalt, dient u het logo zo snel mogelijk doch ten hoogste binnen 24 uur 

van uw website te verwijderen. 

https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-internethandel-diergeneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-internethandel-diergeneesmiddelen/documenten/publicaties/2022/01/01/bd-register-internethandel-diergeneesmiddelen
https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:1:0::NO:RP,1:P0_DOMAIN,P0_LANG:V,NL
https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:1:0::NO:RP,1:P0_DOMAIN,P0_LANG:V,NL
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-vrijstelling-of-ontheffing
https://www.cbg-meb.nl/binaries/college-ter-beoordeling-van-geneesmiddelen/documenten/publicaties/2022/02/28/bd-overzichtslijst-van-per-28-januari-2022-vervallen-diergeneesmiddelen/overzichtslijst+per+28-1+vervallen+diergeneesmiddelen.pdf
https://www.cbg-meb.nl/binaries/college-ter-beoordeling-van-geneesmiddelen/documenten/publicaties/2022/02/28/bd-overzichtslijst-van-per-28-januari-2022-vervallen-diergeneesmiddelen/overzichtslijst+per+28-1+vervallen+diergeneesmiddelen.pdf
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13) Op het moment dat u uw diergeneesmiddelen aanbiedt via een online platform dan 

gelden ook de regels ten aanzien van het gebruik van het logo.  

14) Indien het gebruik van het logo al eerder is verboden en u uit het Register 

internethandel diergeneesmiddelen bent verwijderd, dan mag u zich alleen opnieuw 

aanmelden voor het Register internethandel diergeneesmiddelen als:  

− u op dat moment aan alle regels ten aanzien van internethandel in 

diergeneesmiddelen voldoet en 

−  de reden waarom u verwijderd bent uit het Register internethandel 

diergeneesmiddelen niet langer van toepassing is. 

 

De aanmelding 

15) Heeft u meerdere webshops? Dan meldt u iedere webshop afzonderlijk aan. 

Heeft u 1 webshop maar vallen hier meerdere franchisenemers onder? U meldt de 

webshop per holding aan. Hiervoor gebruikt u het adres van het hoofdkantoor. Het is 

niet nodig dat de afzonderlijke franchisenemers een aparte melding doen. Heeft u 

een webshop met meerdere domeinnamen? Dan meldt u de webshop per 

domeinnaam afzonderlijk aan. U kunt zich hier aanmelden voor het Register 

internethandel diergeneesmiddelen. 

 

Wijziging 

16) Eventuele wijzigingen van de gemelde gegevens moeten verplicht direct gemeld 

worden. Wijzigingen kunt u hier doorgeven. Bij het doorgeven van een wijziging 

wordt € 104,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Wijzigingen in de 

informatie die u heeft ingevuld onder ‘Categorieën diergeneesmiddelen’ hoeft u niet 

aan ons door te geven. 

17) Op moment dat uw in het Register internethandel diergeneesmiddelen vermelde 

gegevens gewijzigd zijn of op moment dat u uw aanmelding in het Register 

internethandel diergeneesmiddelen wilt beëindigen dan geeft u dit direct door aan 

het Bureau Diergeneesmiddelen door middel van gebruik van het wijzigings- en 

intrekkingsformulier internethandel diergeneesmiddelen. 

 

Tarieven 

18) Voor de aanmelding in het Register internethandel diergeneesmiddelen geldt een 

tarief van 187 euro. Deze betaalt u per afzonderlijke aanmelding.  

19) Voor een wijziging van de aanmelding geldt een tarief van 104 euro. 

20) Zodra u uw aanmelding bij ons hebt ingediend zullen bovengenoemde tarieven bij u 

in rekening worden gebracht. Mocht direct na aanmelding blijken dat u niet voldoet 

aan de voorwaarden voor opname in het Register of mocht blijken dat uw 

aanmelding nog onvolledig is, dan zullen bovengenoemde tarieven toch in rekening 

https://fd8.formdesk.com/collegeterbeoordelingvangenees/aanmelding_logo_kleinhandel
https://fd8.formdesk.com/collegeterbeoordelingvangenees/wijziging_aanmelding_logo_kleinhandel
https://fd8.formdesk.com/collegeterbeoordelingvangenees/wijziging_aanmelding_logo_kleinhandel
https://fd8.formdesk.com/collegeterbeoordelingvangenees/wijziging_aanmelding_logo_kleinhandel
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worden gebracht. Dit omdat onze werkzaamheden reeds starten op het moment van 

indiening van uw aanvraag. Wij adviseren u dan ook om uw aanmelding goed te 

controleren voordat u deze bij ons indient.  

21) Per afzonderlijke aanmelding betaalt u een jaarlijkse (instandhoudings)vergoeding.  

De jaarlijkse vergoeding bedraagt 31 euro per jaar. Deze wordt berekend in het jaar 

opvolgend aan uw aanmelding.  Dus meldt u zich in 2022 aan, dan betaalt u per 2023 

een jaarlijkse vergoeding. Wilt u uw vermelding in het Register internethandel 

diergeneesmiddelen intrekken? Doe dit dan voor het einde van het kalenderjaar 

zodat u niet het risico loopt om de jaarlijkse vergoeding van het daarop volgende jaar 

te moeten betalen. Meldt u zich halverwege het jaar af? Dan betaalt u toch de 

volledige jaarlijkse vergoeding voor dat betreffende jaar.  

 

Verkoop van diergeneesmiddelen 

22) Als u over een D vergunning beschikt dan verkoopt u alleen diergeneesmiddelen van 

de categorie ‘VRIJ’. Dit zijn niet voorschriftplichtige diergeneesmiddelen. Deze 

diergeneesmiddelen mag u alleen in een andere EU lidstaat verkopen indien het 

betreffende diergeneesmiddel in het land van bestemming een handelsvergunning 

heeft. U kunt dit controleren in de UPD. U bent altijd verplicht de eisen te 

controleren die gelden in de lidstaten waar u diergeneesmiddelen aflevert. 

23) Alleen bedrijven en instellingen die bij de Nederlandse KvK staan ingeschreven 

kunnen in het Nederlandse register opgenomen worden. Buitenlandse bedrijven en 

instellingen kunnen ingeschreven worden in het land waar zij ingeschreven staan. 

24) Biedt u online diergeneesmiddelen in een andere EU lidstaat aan middels een niet- 

Nederlandstalige website en bent u gevestigd in Nederland? Omdat u gevestigd bent 

in Nederland moet u ook niet-Nederlandstalige websites aanmelden. Ook voor een 

niet-Nederlandstalige website moet u voldoen aan de hier gestelde eisen. Bovendien 

moet u voldoen aan de eisen zoals die gelden in het land waar u diergeneesmiddelen 

aflevert. 

25) U verkoopt alleen diergeneesmiddelen van de categorie ‘URA’ indien u over een DR 

vergunning beschikt. URA staat voor ‘Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op 

diergeneeskundig voorschrift van een dierenarts bij een apotheek of leverancier met 

een vergunning’. U mag diergeneesmiddelen van de categorie ‘URA’ uitsluitend 

binnen Nederland te koop aanbieden. Als u URA diergeneesmiddelen verkoopt dan 

beschrijft u het URA protocol. Hierbij beschrijft u hoe u ervoor zorgt dat u het 

diergeneeskundig voorschrift (recept) in uw bezit krijgt, hoe u dit  controleert, hoe u 

het bewaart en welke informatie u op uw website vermeld hebt staan ter informatie 

over het gebruik en de procedure ten aanzien van de verkoop van receptplichtige 

diergeneesmiddelen (u mag hierbij naar een webpagina verwijzen). U moet hierbij 

voldoen aan artikel 103, lid 3 van de Verordening diergeneesmiddelen. Hierin staat 

vermeld dat u een gedetailleerd register bijhoudt van transacties van 

diergeneesmiddelen waarvoor een diergeneeskundig voorschrift verplicht is.  

https://medicines.health.europa.eu/veterinary/nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/
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26) U verkoopt nooit online diergeneesmiddelen van de categorie ‘UDA’ of ‘UDD’ 

rechtstreeks aan diereigenaren. Ook niet als u dierenarts of apotheker bent. 

Diergeneesmiddelen van de categorie UDA of UDD mogen online nooit rechtstreeks 

aan diereigenaren verkocht worden. Ook niet als er om een recept wordt gevraagd, 

als er vooraf een registratie of inlog moet plaatsvinden voordat het diergeneesmiddel 

besteld kan worden of als de verkoop uitsluitend plaatsvindt aan klanten van een 

dierenartsenpraktijk. In Nederland is in het Besluit diergeneesmiddelen 2022 in 

Artikel 4.4 opgenomen dat kleinhandelaren met een DR vergunning 

diergeneesmiddelen mogen aanbieden die zijn aangewezen op grond van artikel 5.1, 

tweede lid. Dit betreffen de diergeneesmiddelen van de categorie URA. Voor 

diergeneesmiddelen van de categorie UDA en UDD is deze uitzonderling er niet en 

daarom mogen ze online niet rechtstreeks aan diereigenaren verkocht worden. 

27) Als u diergeneesmiddelen met een vrijstelling voor specifieke gezelschapsdieren 

(artikel 5.6 diergeneesmiddelen) verkoopt, dan zorgt u ervoor dat u voldoet aan de 

vereisten zoals hier beschreven.  

28) Als u diergeneesmiddelen verkoopt die zijn opgenomen in de ‘Overzichtslijst van per 

28 januari 2022 vervallen diergeneesmiddelen’, dan zorgt u ervoor dat u voldoet aan 

de vereisten zoals hier beschreven.  

29) Uw online verkoopactiviteiten voldoen aan: 

a. De Verordening diergeneesmiddelen – artikel 104 ‘Kleinhandel op afstand in 

diergeneesmiddelen’ en  

b. Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1904 en 

c. Artikel 4.4 van het Besluit diergeneesmiddelen 2022 en  

d. De wetgeving inzake elektronische handel, zoals Richtlijn (EU) 2015/1535 en 

waar van toepassing de Digital Services Act and Digital Markets Act en 

e. Artikel 6 van Richtlijn 2000/31/EG  

f. De wettelijke vereisten omtrent diergeneesmiddelenreclame.  

30) Deze gebruikersvoorwaarden zijn gebaseerd op artikel 104, lid 1 van de Verordening 

diergeneesmiddelen. Hierin staat vermeld dat personen die overeenkomstig artikel 

103, lid 1 diergeneesmiddelen mogen leveren moeten voldoen aan de Verordening 

diergeneesmiddelen en de toepasselijke wetgeving van de lidstaat waar de 

diergeneesmiddelen worden verkocht. Dit betekent dat u moet voldoen aan alle 

relevante bepalingen zoals gesteld in het Besluit diergeneesmiddelen 2022 en de 

Regeling diergeneesmiddelen 2022. 

31) De Informatie die u vermeldt over een diergeneesmiddel met een handelsvergunning 

is in overeenstemming met de officieel vastgestelde producttekst zoals vermeld in de 

Diergeneesmiddeleninformatiebank. 

 

Transport 

32) Ook tijdens transport gelden de bewaarcondities zoals deze zijn vastgesteld voor het 

betreffende diergeneesmiddel dat u aflevert. Deze bewaarcondities vindt u in de 

productinformatie behorende bij het diergeneesmiddel.  

https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-vrijstelling-of-ontheffing
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-vrijstelling-of-ontheffing
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-wetgeving-diergeneesmiddelen/documenten/publicaties/2022/02/28/bd-overzichtslijst-van-per-28-januari-2022-vervallen-diergeneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-wetgeving-diergeneesmiddelen/documenten/publicaties/2022/02/28/bd-overzichtslijst-van-per-28-januari-2022-vervallen-diergeneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-wetgeving-diergeneesmiddelen/overgangsbepalingen
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1904
https://wetten.overheid.nl/BWBR0046416/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/1535
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-publieksreclame
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0046416/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0046239/
https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:1:0::NO:RP,1:P0_DOMAIN,P0_LANG:V,NL
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Handhaving en controle 

33) Indien u niet de voorwaarden naleeft kan Onze Minister een maatregel nemen. Die 

maatregel kan zijn dat u uit het register wordt verwijderd. 

34) Uw gegevens worden gedeeld met de NVWA, omdat de NVWA de controlerende 

autoriteit op het gebied van internethandel in diergeneesmiddelen is. 

35) Op overtredingen van artikel 104, lid 1 van de Verordening diergeneesmiddelen 

wordt handhavend opgetreden. Mogelijk kan een boete opgelegd worden. Meer 

informatie kunt u vinden in het Interventiebeleid diergeneesmiddelen van de NVWA. 

36) Bent u het niet eens met de beslissing dat u niet opgenomen wordt in het Register 

internethandel diergeneesmiddelen of met de verwijdering uit het Register 

internethandel diergeneesmiddelen? U kunt binnen zes weken na de datum van 

melding hiervan door het Bureau Diergeneesmiddelen bezwaar maken door: 

a. een bezwaarschrift te verzenden naar Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, of; 

b. naar de website https://www.rvo.nl/over-ons/juridische-zaken/bezwaar-

maken#  te gaan, om uw bezwaar digitaal te versturen. 

Noem in uw bezwaarschrift het correspondentienummer en de datum van de mail 

waartegen u bezwaar maakt. 

 

Overig 

37) U heeft uw aanmeldingsformulier naar waarheid ingevuld. 

38) U voegt bij uw aanmelding een officieel Uittreksel Handelsregister Kamer van 

Koophandel toe. Zonder dit uittreksel kan uw aanvraag niet in behandeling worden 

genomen omdat wij aan de hand van dit Uittreksel de echtheid van uw melding 

kunnen controleren. De kosten voor de aanvraag van dit Uittreksel komen voor uw 

rekening.  

39) Na eventuele wijziging van uw website dan zijn de hier genoemde 

gebruikersvoorwaarden nog steeds van kracht. U moet zich ten alle tijden na 

aanmelding houden aan de hier beschreven gebruikersvoorwaarden. 

40) Berichten zullen via e-mail verstuurd worden. 

41) Alleen voor de afhandeling van deze aanmelding en bij informatie omtrent het 

Register internethandel diergeneesmiddelen zullen wij u op het verstrekte e-

mailadres benaderen. 

 

https://www.nvwa.nl/
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/toezicht-maatregelen-en-boetes/interventiebeleid/interventiebeleid-diergeneesmiddelen
https://www.rvo.nl/over-ons/juridische-zaken/bezwaar-maken
https://www.rvo.nl/over-ons/juridische-zaken/bezwaar-maken
https://www.kvk.nl/producten-bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/uittreksel-handelsregister/
https://www.kvk.nl/producten-bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/uittreksel-handelsregister/



