
 

 

 

Nieuwsbrief aan kleinhandelaren opgenomen in het Register internethandel diergeneesmiddelen 

15 september 2022 

 

Waarom krijgt u deze brief? 

U krijgt deze brief omdat u bent opgenomen in het Register internethandel diergeneesmiddelen 

(verder het Register). 

Via onze website en tijdens de Stakeholdersbijeenkomsten hebben wij al aangekondigd dat er 

wijzigingen in de voorwaarden voor opname in het Register zullen plaatsvinden. Via deze brief 

informeren wij u over de wijzigingen. 

 

Wat verandert er? 

Opnieuw aanmelden 

U moet zich opnieuw aanmelden voor het herziene Register. Hier leest u meer over onder ‘Wat moet 

u doen’. 

 

Het logo 

Nadat u zich heeft aangemeld voor het Register vermeldt u 1 van onderstaande logo’s  op iedere 

webpagina waar u diergeneesmiddelen aanbiedt. 

   

Afgelopen periode is gebleken dat het logo niet altijd juist en op een uniforme manier werd gebruikt. 

Ook is gebleken dat de regels voor het gebruik van het logo voor geneesmiddelen niet helemaal 

overeen kwamen met de regels zoals wij deze stelden. Vandaar dat de regels betreffende het gebruik 

van het logo zijn geharmoniseerd met de sinds 2015 geldende regels voor gebruik van het logo voor 

geneesmiddelen.  

De belangrijkste regels ten aanzien van het gebruik van het logo zijn opgenomen in de 

Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen. De belangrijkste aanscherpingen zijn: 

• Het logo moet duidelijk zijn aangebracht op elke pagina van de website waar 

diergeneesmiddelen worden aangeboden. Dit betekent dat het logo getoond moet worden 

op iedere pagina waar je een diergeneesmiddel in het winkelmandje van de webshop toe 

https://www.cbg-meb.nl/documenten/beleidsdocumenten/2022/09/08/gebruikersvoorwaarden-internethandel-diergeneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/binaries/large/content/gallery/college-ter-beoordeling-van-geneesmiddelen/content-afbeeldingen/diergeneesmiddelen/paginas/vet.jpg


kunt voegen. Zodat niet de indruk ontstaat dat het logo ook van toepassing is op andere 

producten dan diergeneesmiddelen.  

• Het plaatsen van het logo op de hoofdpagina van uw webwinkel is om bovengenoemde 

reden niet toegestaan als u meer producten verkoopt dan alleen diergeneesmiddelen. 

• Het logo moet een hyperlink bevatten die verwijst naar deze webpagina. Vanuit deze 

hoofdpagina is het Register internethandel diergeneesmiddelen te benaderen. Hier is een 

lijst gepubliceerd van alle kleinhandelaren die zich hebben aangemeld voor het register 

internethandel bij het Bureau Diergeneesmiddelen. Dit register wordt maandelijks 

geüpdatet. 

• U voegt geen tekst toe aan het logo. Ook niet de contactgegevens van het Bureau 

Diergeneesmiddelen. Deze zijn vindbaar via de hyperlink onder het logo.  

• U mag dit logo op uw website plaatsen nadat u het gebruik van dit logo heeft aangemeld bij 

het Bureau Diergeneesmiddelen; 

• Na aanmelding voor het register internethandel moet u het gemeenschappelijk logo tonen 

op alle webpagina’s waar u als kleinhandelaar diergeneesmiddelen aanbiedt. 

 

Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen 

Aan het online aanbieden van diergeneesmiddelen zijn diverse voorwaarden verbonden. De 

belangrijkste voorwaarden zijn nu opgenomen in de Gebruikersvoorwaarden internethandel 

diergeneesmiddelen. Er gelden er echter meer. 

De gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen zijn gebaseerd op artikel 104, lid 1 

van de Verordening diergeneesmiddelen. Hierin staat dat u moet voldoen aan zowel de Verordening 

diergeneesmiddelen als aan de nationale wetgeving om diergeneesmiddelen online te mogen 

aanbieden. De Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen zijn een opsomming van 

de belangrijkste regels die gelden voor het online aanbieden van diergeneesmiddelen. 

U wordt alleen opgenomen in het Register als u een kleinhandelaar in diergeneesmiddelen bent. Na 

inschrijving in het register wordt u geacht de voorwaarden in acht te nemen en ernaar te handelen. 

Het Bureau Diergeneesmiddelen en de NVWA kunnen hier een controle op uitvoeren. Op moment 

dat blijkt dat u zich niet houdt aan deze voorwaarden dan is het mogelijk dat u uit het Register 

verwijderd wordt. U mag dan geen diergeneesmiddelen meer via internethandel aanbieden. Ook 

moet u dan het logo verwijderen van alle pagina’s waar u het logo geplaatst had. 

 

Kosten 

Na aanmelding wordt de aangemelde website gecontroleerd op het juiste gebruik van het logo. Ook 

wordt gecontroleerd of u voldoet aan de Gebruikersvoorwaarden internethandel 

diergeneesmiddelen. Daarnaast moet het Register onderhouden worden. Om deze werkzaamheden 

kostendekkend te maken voor het Bureau Diergeneesmiddelen is besloten de volgende tarieven in 

de Regeling diergeneesmiddelen 2022 op te nemen. 

 

Eerste aanmelding in het herziene Register:  187 euro 

https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-internethandel-diergeneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-internethandel-diergeneesmiddelen/register-internethandel-diergeneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/contact
https://www.cbg-meb.nl/documenten/beleidsdocumenten/2022/09/08/gebruikersvoorwaarden-internethandel-diergeneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/documenten/beleidsdocumenten/2022/09/08/gebruikersvoorwaarden-internethandel-diergeneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/documenten/beleidsdocumenten/2022/09/08/gebruikersvoorwaarden-internethandel-diergeneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/documenten/beleidsdocumenten/2022/09/08/gebruikersvoorwaarden-internethandel-diergeneesmiddelen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0046239/


Wijziging van de aanmelding in het Register:  104 euro 

Jaarlijkse vergoeding voor opname in het Register: 31 euro 

Deze tarieven zullen binnenkort gepubliceerd worden in een herziening van de Regeling 

diergeneesmiddelen 2022. Deze tarieven worden bij de nieuwe aanmelding  voor het herziene 

Register gehanteerd en u ontvangt hier na aanmelding een rekening van.     

 

Waarom zijn deze veranderingen nodig? 

De eerdere inventarisatie bij de D- en DR- vergunninghouders was bedoeld om te zien wie 

diergeneesmiddelen via internet aanbiedt. Hiermee kon bij de inwerkingtreding van de Verordening 

diergeneesmiddelen vast een lijst getoond worden van de D- en DR- vergunninghouders die 

diergeneesmiddelen via internet aanbieden. Uit deze inventarisatie is gebleken dat het nodig is dat 

er aanvullende voorwaarden gesteld gaan worden aan de opname in het Register. Deze aanvullende 

voorwaarden zijn nodig omdat hiermee beter gegarandeerd kan worden dat de kleinhandelaar die is 

opgenomen in het Register ook daadwerkelijk voldoet aan alle eisen die aan internethandel in 

diergeneesmiddelen gesteld worden. Ook moet de huidige lijst nog uitgebreid worden met de 

kleinhandelaren anders dan D en DR vergunninghouders. 

 

Wat moet u doen? 

Om opgenomen te blijven in het herziene Register moet u zich opnieuw aanmelden voor dit Register. 

Deze aanmelding doet u hier. 

Begin november zullen wij het Register updaten. Dit betekent dat op dat moment alleen nog de 

opnieuw aangemelde kleinhandelaren opgenomen zullen zijn in het Register. U moet uw aanmelding 

voor 1 november afronden om opgenomen te kunnen worden in deze nieuwe versie van het 

Register.  

Het Register zal vervolgens 1x per maand bijgewerkt worden.  

 

Waar kunt u aanvullende informatie vinden? 

U kunt aanvullende informatie over internethandel in diergeneesmiddelen vinden op het nieuwe 

informatieportaal Internethandel diergeneesmiddelen. 

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u nog vragen over internethandel in diergeneesmiddelen? Neem contact op met het Bureau 

Diergeneesmiddelen via het contactformulier internethandel diergeneesmiddelen. 

 

 

https://fd8.formdesk.com/collegeterbeoordelingvangenees/aanmelding_logo_kleinhandel
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-internethandel-diergeneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/onderdelen/diergeneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/onderdelen/diergeneesmiddelen
https://www.formdesk.com/collegeterbeoordelingvangenees/contact_internethandel_DGM

