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Gelet op de adviesbevoegdheid zoals haar toegekend bij Koninklijk Besluit van 15 februari
1993 (B.S. 6 maart 1993)en vervangen door het K.B. van 4.4.2003 (B.S. 5.6.2003), brengt de
Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen volgend advies uit inzake de Orde van
Geneesheren.
I.

PROBLEEMSTELLING

Terecht werd de Raad opnieuw gecontacteerd door een aantal vrouwelijke artsen, die erop
wijzen dat in België er nog altijd sprake is van een Orde van Geneesheren.
Deze Orde van Geneesheren werd opgericht door de wet van 25 juli 1938.
Onverminderd de bepalingen van artikel 44 Septies van het K.B. nr. 78 van 10 november
1967, betreffende de uitoefening van de geneeskunde, de verpleegkunde, de paramedische
beroepen, en de geneeskundige commissies, moet iedere geneesheer, om de geneeskunde in
België te mogen uitoefenen, worden ingeschreven op de lijst van de Orde (zie art. 2 K.B. nr.
79 betreffende de Orde van Geneesheren d.d. 10 november 1967).
Storend is dat waar de universiteiten gepoogd hebben sekseneutrale terminologie te hanteren
en derhalve op de einddiploma’s het woord “arts” gebruiken, eens men daadwerkelijk het
beroep wenst uit te oefenen, men lid dient te worden van een Orde die qua titulatuur refereert
naar geneesheren, wat moeilijk als een sekseneutrale terminologie kan beschouwd worden.
In de Franse taal zijn er minder problemen omdat men dan spreekt van “l’Ordre des
Médecins”. Doch moet opgemerkt worden dat er geen neutraal woord bestaat in de Franse taal
rond het geslacht, zodanig dat men het woord “médecin” meestal laat voorafgaan door het
gepaste lidwoord zoals aanbevolen door het besluit van 13.12.1993 tot uitvoering van het
decreet van de Franse Gemeenschap van 21.6.1993.
Opnieuw zijn we geconfronteerd, net zoals reeds aangehaald door de Raad in haar advies nr. 2
over het geslacht van beroeps- en functienamen van 9 december 1994, met een verschillende
benadering van de problematiek rond sekseneutrale terminologie in de drie
taalgemeenschappen van het Koninkrijk België.
Rekening houdende met het feit dat het aantal vrouwelijke artsen in België al lang niet meer
tot een minderheid behoren , lijkt het ogenblik aangebroken om ook binnen hun beroepsgroep
sekseneutrale terminologie in te voeren, niet alleen met het oog op het behalen van het
diploma dat toegang geeft tot de uitoefening van dit beroep, doch ook zeker bij de toegang
zelf tot het beroep en de uitoefening ervan.
II.

ADVIES

De Raad van de Gelijke Kansen wenst te benadrukken dat de problematiek dient behandeld te
worden volgens het taalgebied.

a. Franse taal
Tot haar grote spijt moet de Raad vaststellen dat de toepassing van het decreet in Federale
teksten louter op toevalligheden berust omdat bvb. Iemand attent is of dat men erop aandringt
via parlementaire vragen bij de bevoegde Minister.
Zo blijft men bvb. In het K.B. van 19.11.1998 nog altijd spreken over het bevallingsverlof van
“le fonctionnaire féminin”.
De Raad verzoek dan ook de Overheden om de nodige maatregelen te treffenopdat de taal in
het juridisch gebruik en de openbare diensten die behoren tot hun bevoegdheden aangepast
worden, zeker m.b.t. de thans voorliggende problematiek.
b. Nederlandse taal
De Raad van de Gelijke Kansen is, zoals al eerder gezegd, voor de neutralisering van de
beroepsnamen, en is van oordeel dat wanneer de mogelijkheid bestaat om een bepaald beroep
of functie door een sekseneutrale benaming aan te duiden, deze dient gebruikt te worden in
iedere context.
Aldus moet het mogelijk zijn om niet langer meer te spreken van een Orde van Geneesheren,
doch van de Orde van Artsen.
De wetgeving die natuurlijk van toepassing is, rechtstreeks of onrechtstreeks, op deze Orde
moet ook tekstaanpassingen krijgen zodat het woord “geneesheer” volledig verdwijnt zowel
ter titel van deze beroepsgroep als in de wetteksten en interne documenten ervan uitgaande.
De Raad van de Gelijke Kansen dringt er op aan dat de beleidsmakers, die rechtstreeks of
onrechtstreeks bevoegd zijn voor deze materie alles in het werk stellen om op korte termijn de
betiteling en wetgeving m.b.t. deze beroepsorde sekseneutraal te maken en derhalve het
woord “geneesheer” telkens te vervangen door het woord “arts”.
c. Duitse taal
De Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen dringt erop aan dat voor wat het
Duits taalgebied betreft eveneens de nodige initiatieven genomen worden teneinde de
sekseneutrale aanduiding van het beroep van arts te implementeren zowel in de aanduiding
van hun beroepsgroep als in de wetteksten daarop van toepassing.

