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Hoofdstuk I
DE VOORZITTER
Art. 1
Behoudens zijn bij wet bepaalde taken tracht hij door zijn persoonlijke en overredende tussenkomst de
geschillen tussen de leden opgenomen op de Lijst van de Orde te regelen.
Art. 2
Hij onderwerpt aan de raad alle kwesties die tot de bevoegdheid van de Gewestelijke Raad behoren.
Art. 3
Hij stelt zich ten dienste van alle leden om hen raadgevingen te verlenen betreffende het beroep.
Art. 4
In geval de Voorzitter belet is, wordt hij door de Ondervoorzitter vervangen.
In dringende en uitzonderlijke omstandigheden, zo de Ondervoorzitter eveneens belet is, wordt hij vervangen door de Secretaris. Indien ze alle drie belet zijn, wordt het voorzitterschap waargenomen door het
langst op de Lijst ingeschreven lid van de raad

DE ONDERVOORZITTER
Art. 5
Buiten zijn functies als lid van het bureau neemt hij het voorzitterschap waar zo de Voorzitter belet is.

DE SECRETARIS
Art. 6
Hij kan zich laten helpen door administratief personeel.
Art. 7
Hij oefent de functie van penningmeester uit. Hij mag geen uitzonderlijke uitgaven doen zonder de instemming van de Raad.
Hij zorgt voor het innen der bijdragen en ondertekent de ontvangstbewijzen. Ieder jaar in juni brengt hij
bij de raad verslag uit over de financiële toestand.
Buiten zijn functies als lid van het bureau neemt hij het voorzitterschap waar zo de Voorzitter en de Ondervoorzitter belet zijn.

DE LEDEN
Art. 8
Het mandaat van de nieuwe Gewestelijke Raad zal een aanvang nemen op 14 oktober van het jaar van
zijn verkiezing.

ONDERZOEKSCOLLEGE
Art. 9
Er wordt een oproep tot kandidaatstelling verstuurd naar alle werkende en plaatsvervangende leden van
de Gewestelijke Raad na de proclamatie van de resultaten van de verkiezingen. De aanstelling van elk lid
van het Onderzoekscollege gebeurt na verkiezing van het Bureau, voor een periode van drie jaar, volgens
de modaliteiten van de verkiezing van de Bureauleden.
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De kandidaturen moeten voor 15 september voorafgaand aan de installatie van de nieuwe Raad bij het
secretariaat van de Orde zijn toegekomen.
De niet verkozen kandidaten zijn plaatsvervangers.

Hoofdstuk II – ZITTINGEN
Art. 10
De Gewestelijke Raad vergadert op de dag, het uur en de plaats door het bureau aangeduid. In
uitvoering van art. 21 van de Wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen
gebeuren de zittingen met gesloten deuren.
Art. 11
De verslagen vermelden de naam en de hoedanigheid der aanwezige leden.
Art. 12
Elk lid van de Gewestelijke Raad van de Orde dat de debatten bijgewoond heeft, is verplicht zijn mening
uit te brengen en mag zich niet onthouden van te stemmen.
Indien één of meer leden die de debatten bijgewoond hebben wettig verhinderd zijn deel te nemen aan
de uitspraak van een zaak waarvan ze aan de debatten hebben deelgenomen, kan de Voorzitter één of
meer andere leden aanduiden om ze op het ogenblik van de uitspraak te vervangen.
Art. 13
Elk lid van de Gewestelijke Raad van de Orde brengt zijn mening uit, de jongste eerst. Indien er meerdere
adviezen zouden zijn, waarvan geen enkel de vereiste meerderheid bereikt, stemt men opnieuw. Als er
na die stemming meer dan twee adviezen overblijven, waarvan geen enkel de meerderheid bereikt, zullen de leden, die het minst gunstige advies over de gedaagde hebben uitgebracht, zich bij de andere
adviezen moeten aansluiten.
Als er nadien nog meer dan twee adviezen zijn waarvan geen enkel de meerderheid bereikt heeft, zal de
hierboven vermelde schikking toegepast worden totdat een mening de vereiste meerderheid bereikt.

Hoofdstuk III – HOORZITTING
Art. 14
In geval van dagvaarding moet het betrokken lid per aangetekende brief opgeroepen worden met vermelding van de tenlasteleggingen, minstens 30 dagen vóór de dag bepaald voor het verschijnen.
Art. 15
De voorzitter van de Gewestelijke Raad bepaalt dag, uur en plaats van de hoorzitting; in overeenstemming met het bureau stelt hij de agenda op en bepaalt de rol inzake ingediende klachten en geschillen.
De functie van de griffier zal waargenomen worden door een lid hiertoe aangeduid door de voorzitter;
als hij het nodig oordeelt, kan de voorzitter hiervoor een persoon aanduiden die geen deel uitmaakt van
de raad.
De hoorzittingen zijn openbaar, behalve als de verschijnende dierenarts de sluiting der deuren vraagt.
De raad kan in het belang van de openbare orde en/of de goede zeden zelf beslissen om de deuren te
sluiten.
Art. 16
De voorzitter zal de zaak uiteenzetten. Het met een vooronderzoek belast raadslid brengt verslag uit.
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Art. 17
De voorzitter leidt de debatten, de vragen worden door hem alleen gesteld. De partijen, de leden van de
raad en de magistraat mogen de voorzitter verzoeken een vraag te stellen.
Art. 18
De gedaagde dierenarts, desgevallend bijgestaan door zijn raadsman, draagt zijn verdediging voor.
Art. 19
De Voorzitter sluit de debatten en geeft kennis van de datum waarop de beslissing zal geveld worden. De
beraadslaging geschiedt met gesloten deuren, buiten de aanwezigheid van de partijen en van de leden
die deelgenomen hebben aan het vooronderzoek.
Art. 20
Iedere beslissing van disciplinaire of contentieuze aard, door de raad genomen, wordt in openbare zitting
uitgesproken, tenzij er om gesloten deuren werd verzocht tijdens het verschijnen, en dient samen met
de motivering aan de voorzitter van de Hoge Raad en per aangetekendschrijven aan de partijen die recht
hebben op een beroepsprocedure betekend te worden.

VERSTEK – VERZET
Art. 21
Indien de gedaagde, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschijnt op de dag en het uur bij de dagvaarding bepaald, kan er bij verstek gevonnist behoudens ernstige reden van verhindering.

HOGER BEROEP
Art. 22
De aangetekende brief die het beroep inhoudt wordt door de voorzitter van de Gewestelijke Raad aan
de voorzitter van de bevoegde Gemengde Raad van Beroep overgemaakt. Een kopie van de beslissing
waartegen beroep, alsook het proceduredossier worden bij dit schrijven gevoegd.

WRAKING
Art. 23
Het lid van de Orde dat opgeroepen wordt om te verschijnen, beschikt over het recht van wraking, onder
de voorwaarden tegen iedere rechter voorzien in het Gerechtelijk Wetboek.

Hoofdstuk IV – BEKENDMAKING DER TUCHTUITSPRAKEN
Art. 24
De tekst van de uitspraken wordt onmiddellijk aan de voorzitter van de Hoge Raad toegezonden.
Wanneer de uitspraken in kracht van gewijsde zijn getreden en dierenartsen, die gerechtigd zijn in België
de diergeneeskunde uit te oefenen, treffen met een van de sancties voorzien door de wet van 19-121950, worden ze door de Hoge Raad verzameld en kunnen ze bekend gemaakt worden met inachtneming van de nationale wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Art. 25
Onverminderd de bepalingen onder art. 24, wordt bovendien in geval van schorsing of definitief verbod
de diergeneeskunde uit te oefenen, de tekst van de definitieve uitspraak en van de aard van de tenlastelegging medegedeeld aan:
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•
•
•
•
•

de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep van het rechtsgebied waarin de betrokken
dierenarts woonachtig is,
de betrokken Federale Overheidsdienst en Federale Agentschappen,
de hoofdcommissaris, chef van de politiezone waar de belanghebbende praktijk uitoefent of zijn
domicilie heeft,
de dierenartsen van de entiteiten waar het professioneel administratief adres van de collega is
gelegen en de rechtstreeks aanpalende entiteiten,
de andere Gewestelijke Raad van de Orde.

Hoofdstuk IX – INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN DE ORDE
Art. 26
De dierenartsen worden gerangschikt volgens de datum van inschrijving op de lijst van de Orde.
Zo verscheidenen vragen tot inschrijving op dezelfde dag worden ontvangen dan wordt hun rang bepaald volgens de datum van hun diploma.
Zo verscheidene diploma’s dezelfde datum dragen, wordt de rang bepaald door de volgorde van ontvangst.

Hoofdstuk X – WIJZIGINGEN AAN HET PROCEDUREREGLEMENT
Art. 27
Wijzigingen aan dit reglement mogen niet strijdig zijn met de bepalingen van de wet van 19-12-1950 zoals sedertdien gewijzigd, en worden slechts van kracht na goedkeuring door de Hoge Raad en publicatie.

Het huidig reglement werd aangepast en goedgekeurd door de Hoge Raad
van de Orde der Dierenartsen in zitting van 12.04.2016.
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