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Blijvende raadsleden Nederlandstalige Gewestelijke Raad (in alfabetische volgorde) 
 

Bernard CARTON 

Bij de start van vorige legislatuur werden de hervormingsplannen van 
de nieuwe meerderheid binnen NGROD als een bedreiging aanzien 
door de Hoge Raad en de magistraten. Het was een moeilijke periode 
en de procedures bij de Raad van State waren een noodzaak om 
duidelijkheid te scheppen en het machtsmisbruik van de Hoge Raad te 
stoppen. Structureel is er echter nog niets veranderd. Het fundamenteel 
herdenken en herschrijven van onze basiswet uit 1950 is dan ook mijn 

eerste prioriteit voor de komende jaren. 

Het secretariaat werkt momenteel zeer professioneel en ze hebben de enorme achterstand uit het 
verleden ingehaald. Zo hebben we terug tijd en ruimte om nieuwe plannen te maken maar binnen 
de grenzen van onze huidige basiswet van 1950.  

Daarnaast hoop ik met alle verkozen raadsleden te kunnen samenwerken, met respect voor ieders 
mening en visie. Hopelijk zullen ze, omwille van onze juridische beperkingen en de vele (interne 
en externe) krachten die streven naar een status quo, hun moed niet verliezen. 

Het worden nog boeiende tijden! 

 

 

Miguel STEVENS 

Na enkele moeilijke jaren, veroorzaakt door een verouderde en zeer 
onduidelijke wetgeving inzake de Orde, hoop ik dat de rust weerkeert. 
Er is in de beide Ordes, Nederlandstalige en Franstalige,  nu de vaste 
overtuiging dat enkel wat aanpassingen en lapwerk aan zowel de 
Wetgeving (van 1950) en de Code niet meer volstaat. Levenslange 
benoemingen van magistraten zijn echt niet meer van deze tijd. 

Het is dan ook de prioritaire taak om dezen allen vanaf een volledig wit blad te herschrijven. Een 
aantal zaken die daar zeker aan bod moeten komen zijn het garanderen van een evenwicht en 
rechtszekerheid van zowel de kleine eerstelijns praktijken, als van onze gesofisticeerde 
tweedelijnsklinieken. Er moet worden gezocht naar een vorm van harmonieus samenleven tussen 
alle vormen en niveaus van diergeneeskunde. Er moet aan de diereneigenaars geen van beide 
vormen worden opgedrongen, maar we moeten er wel voor zorgen dat het publiek correct wordt 
geïnformeerd over wat ze van een bepaalde praktijk kunnen verwachten, en wat de beperkingen 
zijn. Ik denk dat de Code dan ook vooral rond deze pijlers moet worden opgebouwd, zowel wat 
betreft de benamingen, organisatie van continuïteit van zorgen (wachtdiensten), communicatie en 
bijscholingen. 
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Ook de jonge dierenartsen moeten alle kansen krijgen om hun opgedane kennis te verzilveren. In 
dit kader ben ik dan ook zeer terughoudend wat betreft het openzetten van de deuren voor extern 
kapitaal. Alhoewel dit voor sommige collega’ s een onverwacht extra kan opleveren, is hier een 
risico dat jongeren in de toekomst geen kans meer krijgen daartegen te concurreren. Alle voor- en 
nadelen moeten eerst zeer goed overwogen worden alvorens een beslissing te nemen, ondanks het 
ongeduld van enkele van deze investeerders. 

In de volgende legislatuur moet de plaats van dierenarts-assistenten (Bachelors) en 
dierenverzorgers (Middelbaar) worden bepaald, en moet worden beschreven wat ze al dan niet 
mogen doen, en onder welke vorm van diergeneeskundig toezicht.  

Op deontologisch vlak moet de Orde de gelegenheid krijgen om aan een dierenarts bepaalde 
beperkingen op te leggen in plaats van te schorsen. Zo kan er een genuanceerder beleid worden 
gevoerd. 

Ook moet de Orde de kans krijgen bepaalde diensten te leveren, maar dan tegen betaling, zodat 
niet iedereen opdraait voor de kosten die enkel ten bate komen van een beperkte groep. 

Tenslotte hoop ik dat we met de 4 blijvende Raadsleden een hechte ploeg kunnen vormen met de 
5 nieuwe collega’s, om samen ons beroep de volgende decennia binnen te loodsen op een manier 
waar dieren, klanten maar zeker ook de dierenartsen zich goed bij voelen. 

 
 

Henri VAN LIERDE 

-De gewestelijke raad : tuchtrecht :  1.telkens als mogelijk, 
ongeacht de oorsprong van de klacht, de bemiddeling door de 
Voorzitter inschakelen. 2.evenwichtig ten laste en ten onlaste 
oordelen. 3.naast repressie, vooral, samen met de beklaagde, 
zoeken naar de oorzaak van de dysfunctie (administratieve druk, 
onhandige communicatie, stiekem ontstaan van 

belangenvermening…), en deze opgedane kennis via de Hoge Raad overmaken, met aandrang, 
aan de wetgever en de beslissers. 

-de Hoge Raad : een statutair orgaan: 1.de gedane aanpassingen van de bijscholing 
formaliseren: erkenning van de zelfstudie, boeking van de e-learning en webinar, en andere 
modernisering. De milieubelasting door verplaatsing naar voordrachten minimaliseren. 2.extern 
kapitaal en ketenvorming: dit gegeven moet ten goede komen aan het geheel van het 
dierenartsenkorps : er mag geen kloof ontstaan tussen de alleenstaande praktijken en de ketens. 
Dit mag geen bloedbad genereren zoals in de kleinhandel de grootdistributie jaren geleden 
teweegbracht. De ketens moeten kunnen gedagvaard worden door de Orde. 3.finalisatie van de 
samenwerking met de Orde der geneesheren rond de problematiek van psychisch lijden onder de 
dierenartsen. 4.herziening en verduidelijking van de wetsartikels (W.19/12/1950) die ertoe geleid 
hebben dat de laatste drie jaar, de Hoge Raad niet naar behoren kon werken. 5.inrichten van een 
basiscursus -communicatie- en -conflict beheersing- teneinde de samenwerking tussen de 9 
raadsleden van de Gewetelijke Raad te optimaliseren. 6. Als het God belieft, minstens een deeltje 
van voorgaande kunnen verwezenlijken.  


