Merelbeke, 13 mei 2016

Minister Maggie De Block huldigt het nieuwe kantoor van de
Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen
(NGROD) in.
De NGROD is verheugd dat Minister Maggie De Block vandaag 13 mei 2016 zijn nieuw kantoor
inhuldigt en een korte toespraak geeft in aanwezigheid van een 100-tal genodigden.
Vertegenwoordigers van de federale en plaatselijke overheden, landbouworganisaties,
dierenartsenverenigingen, de farmaceutische industrie, de Franstalige Gewestelijke Raad van de
Orde der Dierenartsen, de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen, De Nederlandstalige
Gemengde Raad van Beroep, AMCRA, de Faculteit Diergeneeskunde, wetenschappelijke
instellingen, andere Ordes … zullen bij een hapje en een drankje getuige zijn van het officieel
doorknippen van het lint.
De NGROD was sinds 2003 gehuisvest in een pand aan de Salisburylaan in Merelbeke, doch koos
voor een modern en functioneel kantoor in het centrum van dezelfde gemeente. Vandaaruit zullen
in de toekomst de kerntaken van de Orde verder ingevuld worden, in goed overleg met de leden,
de overheid en de stakeholders van de dierenartsen en met een focus op transparantie, moderne
communicatie, (kosten)efficiëntie en professionalisme. Het nieuwe gebouw wordt in gebruik
genomen op 23 mei.
Orde der Dierenartsen
Inleiding
De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet en bestaat uit een Hoge Raad met zetel
te Brussel en twee Gewestelijke Raden met zetel te Merelbeke en te Jambes. De Orde heeft de
taak te waken over de deontologie van het diergeneeskundig beroep en een kwaliteitsvolle
uitoefening van de diergeneeskunde.
De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der
diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid in diergeneeskundige
aangelegenheden. De Hoge Raad is paritair samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen.
De meest recente aanpassing van de Code dateert van 2015.
Om in België diergeneeskundige handelingen te mogen stellen en dus actief te zijn als
praktijkdierenarts moet een dierenarts lid zijn van de Orde. Momenteel zijn 3357 dierenartsen
ingeschreven op de lijsten van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der
Dierenartsen.
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