
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Deontologische code voor de 
Dierenartsen Met Opdracht (DMO) van 
de dienst Inspectie Dierenwelzijn 
binnen het Departement Omgeving. 

Wederzijds respect en openheid zijn belangrijk voor een goed verloop van een controle. 

Zowel de gecontroleerde als de DMO doen hun werk en proberen dit zo goed mogelijk te doen. Beide 

partijen moeten daarom goed weten waaraan zich te houden. 

De volgende basisprincipes worden toegepast in mijn contacten met de gecontroleerde personen: 

1. Legitimatie en informatie 

Voor de controle stel ik mij spontaan voor en toon mijn legitimatiekaart zodat het voor de 

gecontroleerde duidelijk is wie ik ben. 

Waar het verplicht is, laat ik mij inschrijven aan het onthaal.  

Ik licht vervolgens toe waarom, waar en hoe de controle zal worden uitgevoerd. Ik meld voor 

welke controleactiviteiten bijstand van de verantwoordelijke of afgevaardigde vereist is. 

Ik breng hem op de hoogte op welke manier hij zal geïnformeerd worden over de resultaten 

van de controles, de mogelijkheden tot beroep en, als het mij gevraagd wordt, op welke 

manier de reglementering kan worden geraadpleegd. 

 

2. Gelijkheid van behandeling en evenredigheid 

Ik verricht geen controles bij personen waarmee ik een familieband of een zakelijke relatie 

heb.  

Ik stel mij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld op bij de controle. Ik let er 

in alle omstandigheden op dat ik beleefd, hoffelijk en respectvol blijf en verlies nooit de 
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menselijke en de psychologische aspecten van mijn contact met de gecontroleerde uit het 

oog. Ik streef ernaar om elke schijn van partijdigheid te vermijden. 

Dit sluit niet uit dat ik streng optreed in de gevallen waarin dit verantwoord of vereist is. 

Om mijn objectiviteit niet in het gedrang te brengen of om mij niet tot een wederdienst te 

laten verplichten, weiger ik beleefd, maar formeel, elk geschenk en ander voordeel of in te 

gaan op ieder voorstel dat mij wordt aangeboden.  

Het voorgaande betreft niet aangeboden koffie, thee en frisdranken. 

 

3. Professionele houding 

Ik handel steeds op een professionele manier met het oog op een continue verbetering. 

Ik ben plichtmatig, correct, beleefd, respectvol en assertief in alle omstandigheden en heb 

respect voor het materiaal dat me ter beschikking wordt gesteld. 

Tijdens de controle ter plaatse rook ik niet op plaatsen waar dit niet gewenst of verantwoord 

is en  gebruik ik geen alcoholische dranken. 

Ik draag er zorg voor dat mijn werkkleding aangepast is aan de omstandigheden van de 

controle, maar niettemin steeds verzorgd en conform de bedrijfshygiëne. Ik neem de 

voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht die nodig zijn om ziekte-insleep of besmetting 

te voorkomen. 

Ik let erop tijdens de controletaak dat ik geen onnodige risico’s neem op het gebied van 

arbeidsveiligheid en dat ik de voorziene beschermingskledij draag. 

 

4. Loyaliteit 

Ik gedraag mij zodanig dat het imago van de Inspectie Dierenwelzijn behouden blijft en 

verbeterd wordt.  

Ik leg het beleid van de dienst Dierenwelzijn uit en ik onthoud mij van persoonlijke 

commentaar op de wetgeving en de toe te passen procedures. 

Indien ik vind dat mij gevraagd wordt om op een illegale of oneerlijke manier of in strijd met 

de ethiek van deze code te handelen, meld ik dit onmiddellijk aan de inspecteur-dierenarts of 

controleur van de dienst Dierenwelzijn.. 

 

5. Discretie 

Ik blijf discreet met betrekking tot alle feiten en informatie die ik tijdens het uitoefenen van 

mijn opdracht verkrijg. 

Ik gebruik deze informatie niet om enig onrechtmatig voordeel te verkrijgen. 

Ik waak erover om zowel tijdens als na de controles op geen enkele manier mijn indrukken of 

resultaten van mijn vaststellingen over te maken aan personen die geen deel uitmaken van 

de controleopdracht.  

Alle informatie met betrekking tot het slachthuis alsook genomen beeldmateriaal wordt 

enkel doorgestuurd aan de dienst Dierenwelzijn en wordt niet gedeeld met derden. 

Voor contacten met de media verwijs ik steeds door naar de woordvoerder van het 

departement. 

 

 


