
ORDE DER 
DIERENARTSEN

Structuur en werking



INLEIDING



Functioneringskader 
◦ Juridische basis
◦ Wet tot instelling van de Orde der Dierenartsen van 19 december 1950, laatste keer bijgewerkt 

in 2015
◦ Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de verkiezingen bij 

de Orde der Dierenartsen van 26 december 2015

◦ Interne reglementen
◦ Procedurereglement Gewestelijke Raden 2016
◦ Procedurereglement Hoge Raad 2017



Vijf raden
◦ Hoge raad
◦ Gemengde Raden van beroep: 2 (Vlaamse en Waalse)
◦ Gewestelijke Raden: 2 (Vlaamse en Waalse)



Verantwoordelijkheden 
◦ Aanwezig zijn op vergaderingen
◦ Waarschuwing of berisping als 3 achtereenvolgende vergaderingen afwezig zonder wettige 

reden (mits behoorlijk opgeroepen)

◦ Geen zware inbreuken tegen wetten en reglementen betreffende de Orde van 
dierenartsen, tegen procedurereglement, handelingen of uitspraken die de 
eerbaarheid of integriteit die de Orde moet genieten zouden kunnen aantasten
◦ Ontzetting uit Raad
◦ Door Gemengde Raad van Beroep en bekrachtigd door Hoge Raad



Geldigheid beslissingen
◦ NGROD
◦ Aanwezigheid 2/3 leden
◦ Aanwezigheid magistraat

◦ GRVB
◦ Aanwezigheid 2/3 leden
◦ Minstens 2 dierenartsen
◦ Minstens 2 magistraten

◦ HR
◦ Aanwezigheid 2/3 leden
◦ Aanwezigheid voorzitter magistraat



Beslissingswijze
◦ Meerderheid van stemmen van aanwezige leden
◦ Staking van stemmen: stem voorzitter beslissend
◦ Schorsing of schrapping: 2/3 meerderheid aanwezige leden



Beraadslagingen 
◦ Verslagregister
◦ Ondertekend door voorzitter en secretaris
◦ Tuchtstraf: met redenen omkleed



Beroepsgeheim
◦ Geldt voor alle Raden
◦ Voor alle zaken waarvan zij bij de uitoefening van hun ambt kennis gekregen hebben



VERKIEZINGEN



Verkiezingsbureaus 
◦ Kiesverrichtingen waarnemen
◦ NGROD
◦ Magistraat assessor
◦ Eventueel: administratief secretarissen en plaatsvervangende magistraat-assessor

◦ Telling stemmen
◦ Op zetel NGROD
◦ Enkel in aanwezigheid dierenartsen ingeschreven op lijst Orde



Datum verkiezingen
◦ Ten minste 2 maanden voor het vervallen van het mandaat van de leden van de raad
◦ Vastgesteld door Hoge Raad



Kiesdistrict
◦ Vlaams: 4 provincies + gemeenten uit Brabant waar bestuurstaal Nederlands is
◦ Waals: 4 provincies + gemeenten uit Brabant waar bestuurstaal Frans is



Aantal te verkiezen leden
◦ Gewestelijke raad
◦ 9 werkende leden + 9 effectieve
◦ Voor 6 jaar verkozen
◦ Elke 3 jaar afwisselend 5 en 4 nieuw verkozenen
◦ Rangschikking ifv aantal stemmen
◦ Ontslagnemend werkend lid vervangen door plaatsvervanger met meeste stemmen

◦ Gemengde Raad van Beroep
◦ 3 effectieve + 3 plaatsvervangende
◦ Verkozen voor 3 jaar
◦ Rangschikking ifv aantal stemmen
◦ Ontslagnemend werkend lid vervangen door plaatsvervanger met meeste stemmen



Kiezerskorps 
◦ Natuurlijke personen
◦ Minstens 3 maand voor verkiezing ingeschreven op lijst dierenartsen



Kandidaturen 
◦ Ten minste 5 jaar op lijst natuurlijke personen op datum verkiezingen
◦ Minstens 2 maand voor verkiezing door minstens 20 leden voorgedragen bij voorzitter raad
◦ Voordrachtlijst bevat 
◦ Naam, voornamen, inschrijvingsnummer bij Orde, adres administratieve beroepsverblijfplaats
◦ Kandidatuur voor gewestelijke of gemengde raad van beroep (beide kan niet)
◦ Voordragende leden: zelfde gegevens als voor kandidaat met handtekening

◦ Voordrachtlijst wordt overgemaakt aan voorzitter NGROD
◦ Tegen ontvangstbewijs
◦ Aangetekend 

◦ Worden alfabetisch minstens 1 maand voor verkiezingen kenbaar gemaakt aan kiezers door 
voorzitter NGROD

◦ Minder kandidaten dan plaatsen: lijst aangevuld door leden gekozen onder de oudste 
ingeschrevenen op lijsten die geen lid zijn van raden



Stemming en stembiljetten
◦ NGROD levert stembiljetten, omslagen en frankeerzegels
◦ Voorzitter NGROD verzend aangetekend minstens 1 maand voor de verkiezing naar wettelijk 

adres
◦ Stembiljet is op voorhand op keerzijde bekleed met zegel Raad en wordt rechthoekig in 4 

gevouwen met stempel naar buiten
◦ Stembiljetten in eerste omslag die open blijft met opschrift
◦ Tweede omslag gefrankeerd en open gelaten met adres NGROD en afzender (in te vullen 

en te handtekenen door kiezer)
◦ Derde omslag voor verzending
◦ Stembiljetten NGROD en GRVB in verschillende kleur
◦ Kiezer kiest niet meer namen dan er zetels te begeven zijn
◦ Stembiljetten moeten ter bestemming zijn uiterlijk dag en uur van verkiezing (post, bode, zelf)



Stemopneming 
◦ Vastgestelde dag en uur
◦ Voorzitter NGROD overhandigt omslagen aan Raad
◦ Voorzitter stelt lijst voor die heeft gediend voor verzending stembiljetten
◦ Buitenomslagen worden geopend
◦ Binnenomslagen in stembus
◦ Buitenomslagen worden vernietigd
◦ Omslagen uit stembus worden geopend
◦ Stembiljetten worden gerangschikt per raad en geteld
◦ Telling wordt opgenomen in PV



Stemopneming 
◦ Ongeldig
◦ Envelop met meer dan 1 stembiljet per raad: aantal in PV
◦ Blanco
◦ Meer stemmen dan er zetels zijn
◦ Aanwijzing waardoor kiezer geïdentificeerd kan worden
◦ Andere aanwijzing dan aanvinken kandidaten

◦ Aantal ongeldige biljetten wordt van totaal aantal stembiljetten afgetrokken
◦ Werkende leden: grootst aantal stemmen – staking: wie langst op lijst staat, is gekozen
◦ Plaatsvervangende leden: in volgorde aantal stemmen
◦ Uitslag meteen geproclameerd en gepubliceerd door voorzitter NGROD
◦ Kennisgeving aan voorzitter HR



Stemopneming 
◦ PV in dubbel
◦ Exemplaar naar GRVB
◦ Exemplaar in archief NGROD met aangestipte kiezerslijst
◦ Stembiljetten in 4 gesloten, gelakte en met zegel NGROD beklede pakken
◦ Geldige biljetten NGROD
◦ Geldige biljetten GRVB
◦ Ongeldige biljetten NGROD
◦ Ongeldige biljetten GRVB



Beroep 
◦ Binnen 8 dagen na publicatie resultaten
◦ Elke kiezer
◦ Aangetekend aan voorzitter GRVB
◦ GRVB doet uitspraak binnen 15 dagen
◦ Als stemming geheel of gedeeltelijk nietig: HR stelt datum vast voor nieuwe 

verkiezingen



Verkiezing bureau
◦ Na verstrijken periode beroep
◦ Minstens 8 dagen voor einde mandaat uittredend bureau
◦ Vergadering op initiatief en onder voorzitterschap aftredende voorzitter
◦ Nieuwe raad verkiest voorzitter, ondervoorzitter en secretaris in die volgorde
◦ Nieuwe raad verkiest 5 leden HR (1 per provincie)

◦ Als niet mogelijk uit effectieve en plaatsvervangende leden: oproep tot kandidaatstelling in betrokken 
provincie – NGROD kiest

◦ Geheime stemming
◦ Jongste 2 raadsleden doen stemopneming
◦ Volstrekte meerderheid van geldige stemmen

◦ Geen volstrekte meerderheid: nieuwe stemming tussen 2 kandidaten met meeste stemmen
◦ Staking van stemmen: voorkeur eerst voor praktiserende dierenarts, vervolgens voor lnagst gediplomeerde

◦ Ongeldig: meer dan 1 naam per stembiljet



NGROD



Samenstelling NGROD
◦ Effectieve en plaatsvervangende leden
◦ Zijn verkozen door op lijst ingeschreven dierenartsen

◦ verplichte geheime stemming – verplicht
◦ Herhaalde onthouding van stemming zonder wettige reden: straf

◦ Voor 6 jaar
◦ Helft om de 3 jaar vernieuwd
◦ Aantal: 9 effectieve en 9 plaatsvervangers
◦ Ontslag, ontzetting of overlijden effectief lid: vervangen door plaatsvervanger met meeste 

stemmen – gelijk aantal stemmen à oudste lid
◦ Effectieve leden zijn niet onmiddellijk herverkiesbaar voor deze raden



Werking NGROD
◦ Bureau: voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
◦ Verkozen door effectieve leden

◦ Magistraat
◦ Door Koning aangewezen
◦ Raadgevende stem
◦ Bijstaan gewestelijke raad, bureau, onderzoekscollege

◦ Geen rechtspersoonlijkheid



Wettelijke taken NGROD
◦ Lijsten bijhouden
◦ Zorgen voor naleving diergeneeskundige plichtenleer
◦ Zorgen voor naleving eer, eerlijkheid en waardigheid leden
◦ Zorgen voor naleving geheimhouding door leden in uitoefening of nav uitoefening 

beroep (zelfs buiten beroep als zware fouten die weerslag kunnen hebben op eer van 
het beroep)

◦ Inmenging in beroepsorganisatie is verboden
◦ Bijdragen Orde innen



Wettelijke taken Bureau NGROD
◦ Informatie, klachten, verklaringen en vragen ontvangen
◦ In voorkomend geval dierenarts gewestelijke raad aanduiden als onderzoeker voor 

zaken waarvoor NGROD bevoegd is
◦ Verzoening bij klacht
◦ Op verzoek Bureau of partijen
◦ Voorzitter, die zich kan laten bijstaan door ander lid van de Raad en/of griffier
◦ PV van verzoening of niet-verzoening
◦ Voorzitter brengt verslag uit aan Bureau



Klacht 
◦ Bureau
◦ Onderzoek
◦ Magistraat aanwezig bij onderzoek
◦ Griffier mag aangeduid worden door Bureau
◦ Onderzoeker brengt verslag uit aan onderzoekscollege

◦ Onderzoekscollege:
◦ Bestaat uit 3 dierenartsen van de gewestelijke raad
◦ Kiest zelf voorzitter
◦ Bijgestaan door magistraat
◦ Griffier kan aangewezen worden
◦ 2 opties: 

◦ Seponeren – met evt vaderlijke vermaning via voorzitter NGROD
◦ Ten laste legging formuleren waarbij de dierenarts verschijnt voor de NGROD



Klacht 
◦ Verschijnen voor NGROD
◦ Onderzoeker en leden onderzoekscollege mogen niet deelnemen aan beraadslagingen en 

uitspraak
◦ Bijstand door advocaat of ander lid van de Orde
◦ Tuchtstraffen: 

◦ Waarschuwing
◦ Berisping
◦ Schorsing (max. 2 jaar)
◦ Schrapping (definitief)
◦ Kan ook voor diergeneeskundige rechtspersonen… waarna natuurlijke persoon ook tuchtstraf kan krijgen

◦ Bij verstek: 30 dagen nadat verzocht werd verdediging voor te dragen
◦ Recht van wraking (GW)
◦ Strafmaatregel definitief 30 dagen na betekening, tenzij beroep



Klacht 
◦ Waarschuwing en berisping: uitgewist na 5 jaar
◦ Schorsing: 
◦ Niet kiezen tijdens schorsing
◦ Niet verkiesbaar, tenzij na uitwissing
◦ Uitwissen: eenmalig, ten vroegste na 10 jaar, verzoek aan GRVB
◦ Rol Hoge Raad

◦ Effectieve of plaatsvervangende leden: ontzet uit mandaat bij elke tuchtstraf



Klacht 
◦ Bij schorsing kan Hoge Raad bij eenparige beslissing:
◦ Schorsing ongedaan maken
◦ Voorwaardelijke schorsing: schorsing ongedaan maken mits beperkingen

◦ Na onderzoek op advies geneesheren aangesteld door Hoge Raad
◦ Fysieke of psychische ongeschiktheid met mogelijks ernstige gevolgen voor mens en dier
◦ Voor een periode van maximum 2/3 maanden in afwachting medisch onderzoek, hernieuwbaar zo vaak 

als nodig
◦ Alleen voor natuurlijke personen

◦ Recht van wraking (GW)



Beroep
◦ Door voorzitter HR
◦ Door partijen
◦ Binnen 30 dagen nadat beslissing aangetekend werd betekend
◦ Aangetekend, gericht aan voorzitter van Raad die straf uitgesproken heeft
◦ Na veroordeling bij verstek: binnen 30 dagen – voor rechtscollege dat straf 

uitgesproken heeft
◦ Beslissing in laatste aanleg (schorsing, schrapping): betekend aan NGROD en 

belanghebbende



HOGE RAAD



Hoge Raad
◦ Samenstelling
◦ Verkozen door gewestelijke raden: 10

◦ 5 Vlaanderen en Nederlandstalig gedeelte Brabant
◦ 5 Wallonië en Franstalig gedeelte Brabant
◦ 1 per provincie

◦ Afgevaardigde faculteit Gent/Luik (+ plaatsvervanger): 2
◦ Aangeduid door de Koning
◦ Op basis van lijst met ten minste 3 namen

◦ Vestiging: Brussel
◦ 2 afdelingen: Nederlandse, resp Franse voertaal
◦ Magistraat van gewestelijke raad: raadgevende stem
◦ Voorzitter: magistraat (en plaatsvervanger) door Koning aangewezen



Werking Hoge Raad
◦ Voorzitter: door Koning aangewezen
◦ Ondervoorzitter en secretaris: door leden HR aangewezen
◦ Enige met rechtspersoonlijkheid



Wettelijke taken Hoge Raad
◦ Regels van de diergeneeskundige plichtenleer vaststellen
◦ Advies uitbrengen nopens kwesties betreffende de uitoefening van de 

diergeneeskunde, incluis wetgevende en administratieve maatregelen
◦ Bevoegdheden voorzitters en secretarissen gewestelijke raden bepalen
◦ Algemene voorwaarden van werking en bestuur van de Orde vaststellen
◦ Algemene bedrijvigheid van de gewestelijke raden controleren en uitspraken ordenen
◦ Desgevallend gewestelijke raden gelasten onderzoek in te stellen
◦ Naar Cassatie gaan op advies Gemengde Raden van Beroep
◦ Bijdrage Orde bepalen



GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP



Gemengde Raad van Beroep
◦ Vlaamse en Waalse
◦ Samenstelling: elk
◦ 3 door de Koning aangewezen raadsheren van het Hof van Beroep (met 3 plaatsvervangers)

◦ Stemgerechtigd
◦ Een ervan is voorzitter

◦ 3 dierenartsen effectieve leden (met 3 plaatsvervangers)
◦ Verkozen voor 3 jaar
◦ Staan ten minste 5 jaar op de lijst van natuurlijke personen
◦ Zijn geen lid van de gewestelijke raad
◦ Na mandaat opnieuw verkiesbaar voor gemengde raad van beroep of voor gewestelijke raad

◦ Plaatsvervangers kunnen alleen zitting hebben bij wettig belet of gerechtvaardigde 
afwezigheid werkend lid



Taak GRVB
◦ Is gelast met het geheel van de zaak
◦ Kan sanctie verzwaren
◦ Enkel Cassatie mogelijk tegen eindbeslissing
◦ Geen rechtspersoonlijkheid


