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Kandidaten Gemengde Raad van Beroep (in alfabetische volgorde) 
 

Raf BOMBEEK 

Ik ben lid geweest van de NGROD én van de Hoge Raad (HR) in 
de periode 2013-2019. Dat is een frustrerende ervaring geworden. 
De voor het leven benoemde magistraten doen er alles aan om 
binnen de Orde alles te houden zoals het altijd al geweest is. Ze 
adviseren graag à la tête du client en zetten hun adviezen bijna nooit 
op papier. In plaats van ervoor te zorgen dat binnen de Orde de 
wet wordt nageleefd, werken ze actief mee aan het overtreden van 
de wet. Zo werden kritische raadsleden (waaronder ikzelf) op 
onwettige wijze geschorst. In 2016 stelde de HR zichzelf op 

aansturen van de magistraten onwettig samen en in 2017 kende de HR zichzelf 
onderzoeksbevoegdheden toe. Voor deze manifeste inbreuken werd de HR veroordeeld  door de 
Raad van State. Dat heeft de dierenartsen enkele honderdduizenden euro’s gekost, maar die 
magistraten blijven gewoon zitten.  Er is geen tuchtorgaan of minister die hen ter verantwoording 
kan roepen. De magistraten maken ook schaamteloos misbruik van het begrip beroepsgeheim: 
“alles binnen de Orde is geheim”. Het beroepsgeheim geldt in tuchtzaken. Maar als de Orde 
standpunten inneemt in dossiers die alle dierenartsen aanbelangen (extern kapitaal, ab-resistentie,  
bijscholing, dierenwelzijn, dierenartsassistenten, …), dan moet daar open over gecommuniceerd 
worden. Van de voorzitter van de HR mogen zelfs gewone raadsleden niet eens weten wat in de 
HR wordt besproken: agenda en verslagen zijn geheim. De gewestelijke raden zitten op een berg 
geld. Omdat enkel de HR rechtspersoonlijkheid heeft, kunnen ze daar niet vrij over beschikken. 
De dierenartsensyndicaten zijn om redenen van efficiëntie al meer dan 25 jaar gesplitst, maar de 
HR is nog steeds (sinds 1950!) unitair en  paritair samengesteld en de voertaal is er het Frans. In de 
NGRvB zetelen 3 magistraten en 3 dierenartsen. Ook die Raad werd in het verleden door de HR 
en de NGROD bewust buitenspel gezet. Met uw steun en stem wil ik nog één poging wagen om 
onze Orde eindelijk transparanter, efficiënter en moderner te maken. Wij verdienen immers beter!  

 

 

Karin DE BEUL 

Ik ben afgestudeerd in 1993 en na een jaar werkervaring opdoen via 
interims in meerdere KHD praktijken in 1995 geassocieerd met Dr. 
Gerda Rasmussen-Snoeck. 

De tweede vrouwelijke dierenarts die in Vlaanderen afstudeerde. Bij 
haar leerde ik niet alleen de kneepjes van het vak, maar leerde ik ook 
mijn “mannetje” staan in een toen toch nog voornamelijk 
“mannelijk” beroep. 

Mijn passie lag al van jongs af aan niet alleen bij dieren en wetenschap, maar ook bij de mens en  de 
maatschappij. 
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Werken deed ik altijd om te leven, ik leefde nooit om te werken. 

Door samen te werken en te denken, groeide de drukke eenmanspraktijk van Gerda uit tot een 
groepspraktijk met twee vestigingen in Aartselaar en Wilrijk (Antwerpen) 

Collegialiteit en samenwerken zijn een absolute must om een gezonde en aangename carrière als 
dierenarts te kunnen volbrengen.  

Omdat ik nog steeds volop in de praktijk sta, zie ik mezelf vandaag het best geplaatst om mij 
kandidaat te stellen voor de Gemengde Raad van Beroep. Deze raad komt slechts een paar keer 
per jaar samen en behandelt jaarlijks maar enkele dossiers. Je advies als dierenarts in deze Raad  is 
van cruciaal belang, want als je daar veroordeeld wordt, rest enkel nog het Hof van Cassatie. 
Alhoewel ervaring hebben om te zetelen geen must is, is het een absolute meerwaarde. Wie nog 
nooit een tuchtprocedure volgde, advocatentaal of wetgeving las, heeft het absoluut lastig om de 
dossiers die hier belanden te doorgronden en te begrijpen. Ervaring in het werkveld is mijn part 
dan ook van cruciaal belang. Ik heb ervaring met tuchtprocedures, zetelde al in de NGROD,  ben 
bijna 30 jaar actief in het werkveld en mijn werk in een groepspraktijk staat mij toe om de komende 
6 jaar voldoende tijd te besteden aan mijn werk binnen de Gemengde Raad van Beroep. 

 

 

Maurice VERSCHAEVE 

Ik, Maurice Verschaeve, had mezelf graag kandidaat gesteld voor de 
verkiezingen van de Nederlandstalige Gemende Raad van Beroep 
van de Orde Der Dierenartsen. Ikzelf was actief dierenarts sinds 
1968 in de regio Poperinge (specialisatie varkens en runderen). 

Op Agribex Brussel heb ik in 1992 de Zilveren Aar ontvangen voor 
het ontwikkelen van een kunstzeug (electronical milk mother application, 
kortweg EMMA). Bovendien ben ik in diezelfde periode begonnen 
met de ontwikkeling en productie van bolussen. Een uit de hand 

gelopen hobby die geëvolueerd is naar een professioneel bedrijf EMMA (animal nutrition) dat tot op 
vandaag nog altijd innovatieve formules aanbiedt aan zowel Nationale als Internationale bedrijven 
in de veeteeltsector.  

Hoewel ik niet langer actief ben als dierenarts, blijf ik dagdagelijks betrokken bij het 
veeteeltgebeuren. 

 


