PIET VANTHEMSCHE
topambtenaar en voorzitter van de Boerenbond

Piet Vanthemsche werd geboren in Kortrijk op 6 december 1955. Hij bracht zijn jeugd door in Sint-Eloois-Vijve,
Waregems kleinste deelgemeente. Na zijn studies aan de Rijksuniversiteit Gent startte hij een eigen praktijk als
dierenarts. Van 1980 tot 1986 was hij veterinair chirurg in Tielt.
Tijdens zijn loopbaan bekleedde Vanthemsche tal van functies in de Belgische voedsel- en
landbouwsector. Van 1986 tot 1992 was hij veterinair inspecteur van de Belgische Veterinaire Dienst. Van 1992
tot 1994 was hij er directeur aan de afdeling Dierenziekten. Van 1994 tot 1997 was hij directeur van het
Algemeen Secretariaat van het ministerie van Landbouw. In 1997 werd Vanthemsche kabinetschef van minister
van Landbouw Karel Pinxten. Van 1999 tot 2000 was hij adviseur-generaal aan het Algemeen Secretariaat. Van
2000 tot 2002 werkte hij als zelfstandig consulent. In 2006 werd hij gedelegeerd bestuurder van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en administrateur-generaal van het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. In 2007 werd hij aangesteld als Interministerieel
Commissaris Influenza.
In 2007 werd Vanthemsche ook ondervoorzitter van de Belgische Boerenbond, waar hij in 2008 Noël
Devisch opvolgde als voorzitter. Vanthemsche is ook voorzitter van de MRBB (de ‘Boerenbond holding’). Sinds
2008 is Vanthemsche lid van het presidium van de Europese landbouworganisatie COPA en voorzitter van de
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. Sinds 2010 is hij lid van de Raad van Bestuur van de KBC
Groep en van de European Food Safety Authority, en voorzitter van Agricord, een internationale alliantie van
niet-gouvernementele organisaties actief in ontwikkelingssamenwerking in de agrarische sector. Sinds 2013 is
hij Europees vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de World Farmers’ Organisation. Daarnaast is hij
ook gastdocent aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent en aan de faculteit Bioingenieurswetenschappen van de KU Leuven, en lid van de raad van bestuur van de Koning Boudewijn
Stichting.
In 2012 kreeg Piet Vanthemsche de adellijke titel van baron en in 2014 de titel van ereburger van
Waregem. Momenteel woont hij in Lennik, waar hij ook actief is in de gemeentepolitiek.
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