NIEUWSFLASH
Merelbeke, 20 februari 2018

Geachte collega,

Tijdens de raadszitting van de NGROD van 26 januari 2018 werd bij unanimiteit een motie van
wantrouwen gestemd tegen de Hoge Raad in het algemeen en tegen de heer Boudolf,
magistraat-voorzitter van de Hoge Raad, en tegen de heer Colpin, magistraat-assessor van de
NGROD, in het bijzonder. Daarnaast werd een klacht tegen deze magistraten ingediend bij de
Hoge Raad voor de Justitie. Deze klacht wordt momenteel onderzocht op juridisch kader en
gegrondheid. Eind vorige week heb ik per aangetekend schrijven aan de Heren Boudolf en
Colpin gevraagd om, in het algemeen belang van de Orde der dierenartsen, de eer aan zichzelf
te houden en ontslag te nemen. Het bureau van de NGROD heeft bij hoogdringendheid een
onderhoud aangevraagd bij de voor de Orde der Dierenartsen bevoegde ministers De Block
(volksgezondheid), Geens (justitie) en Ducarme (landbouw). Zij moeten nu hun
verantwoordelijkheid opnemen. We houden u op de hoogte.
Ondertussen gaat het werk verder. In mei 2018 treedt een nieuwe insolventiewet in werking.
Hierdoor zal elk vrij beroep in de toekomst kunnen failliet gaan volgens specifieke wetgeving.
De Ordes en Instituten krijgen hierdoor meer administratieve taken. In de toekomst zal naast
de curator, een mede-curator worden aangesteld door de Rechtbank van Koophandel. Deze
moet een dierenarts zijn en onze Orde moet een lijst van insolventie-functionarissen
opstellen en laten publiceren in het Staatsblad. We gaan uit van één dierenarts per provincie.
We wensen deze specifieke opdracht los te koppelen van de NGROD en zoeken hiervoor
geïnteresseerde collega’s. Om het geheel van de opdracht te kaderen, organiseren we een
informatienamiddag op dinsdag 27 maart om 14u00 in het secretariaat van de NGROD te
Merelbeke. Gelieve uw aanwezigheid vooraf te melden aan het secretariaat via e-mail.
Boekhoudkundig zijn we op advies van een bedrijfsrevisor overgestapt van een
kasboekhouding naar een dubbele boekhouding. We wensen zeer graag onze cijfers te
publiceren maar wachten op de toestemming van de Hoge Raad. Immers onze Waalse
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collega’s en de Hoge Raad werken enkel met een kasboekhouding. De Hoge Raad wenst enkel
via een taartdiagram en percentages te werken. Wij wensen echter reële cijfers bekend te
maken. We komen hier op terug.

Collegiale groeten
Dr. Ann Janssens
Voorzitter
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