
1. 
Ontvankelijkheidsvoorwaarden
KB nr. 79 van 10 november 1967
Art. 8 : 
§ 1. Als gewone of als plaatsvervangende leden 
van de provinciale raad zijn verkiesbaar :
(1) de artsen van Belgische nationaliteit,
(2) die op het ogenblik van de verkiezing, sedert 
ten minste één jaar ingeschreven zijn op zijn lijst en 
sedert ten minste tien jaar op één der provinciale 
lijsten van de Orde en
(3) die geen andere sanctie dan de waarschuwing 
hebben opgelopen of niet vervallen zijn verklaard, 
overeenkomstig de artikelen 11, 12, 14 en 17.
§ 2.  De gewone leden kunnen pas herkozen 
worden ten minste drie jaar na het verstrijken van 
hun mandaat.

KB 28 december 1972 gewijzigd
Art. 5. 
§ 1. De artsen verkiezen de gewone en 
plaatsvervangende leden van het district waar ze 
hun woonplaats hebben.
In afwijking op het eerste lid verkiezen de artsen 
met hun woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest de gewone en plaatsvervangende leden 
van het district waartoe zij behoren.*
§ 2. Behoudens andersluidende bepalingen wordt 
in dit besluit door “woonplaats” verstaan, de 
plaats waar de arts zijn voornaamste bedrijvigheid 
uitoefent, zoals bepaald bij artikel 2 van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der artsen.

Art. 7 
De kandidaten moeten ten laatste twee maanden 
voor de datum van afsluiting van de verkiezing 
door ten minste tien kiezers van hun kiesdistrict 
worden voorgedragen. Na bedoelde termijn zijn de 
kandidaturen niet meer ontvankelijk.
Voor het kiesdistrict ‘Luik D’ volstaan vijf kiezers 
om de kandidatuur voor te dragen.

Art. 9. 
De akte van kandidaatstelling wordt bij een ter 
post aangetekende brief aan de voorzitter van de 
provinciale raad gezonden.
Die akte moet vermelden :
1° De naam, de voornamen, de geboortedatum en 
de woonplaats van de kandidaat;
2° Het district waarvoor hij zich kandidaat stelt;
3° Het lidmaatschap - gewoon of plaatsvervangend 
- waarnaar gesolliciteerd wordt;
4° Zijn nationaliteit;
5° De data van zijn inschrijving op de provinciale 
lijsten van de Orde.
Bij die akte moet een verklaring van de kiezers 
gevoegd zijn zoals bedoeld in artikel 7 en waarbij 
ze bevestigen de kandidatuur te aanvaarden. Die 
verklaring moet worden
gevolgd door hun handtekening alsmede door hun 
naam, hun voornamen en hun woonplaats.

* Het kiesdistrict `Brussel N’ is samengesteld uit de artsen die 
hun woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en 
zijn ingeschreven op de lijst van de provinciale raad van Vlaams-
Brabant en Brussel.
Het kiesdistrict `Brussel F’ is samengesteld uit de artsen die hun 
woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en zijn 
ingeschreven op de lijst van de provinciale raad van Brussel en 
Waals-Brabant.
[Art. 3, § 2, a. 2 en 3]

2. 
Praktische Modaliteiten
De kandidaatstelling dient te gebeuren via  
https://kandidaat.ordomedic.be. 

Via deze link dient het model van kandidaatstelling, 
waaraan een foto, een beknopt curriculum vitae 
en de motivering voor het mandaat waarvoor hij 
postuleert, te worden toegevoegd, alsook het model 
van voordracht van de kandidaat dient te worden 
opgeladen.
.
Na deze onlineregistratie dienen de verklaring 
van de kiezers en de kandidaatstelling te 
worden afgeprint en via aangetekende brief te 
worden toegezonden aan de voorzitter van de 
provinciale raad ten laatste twee maanden voor 
de datum van het afsluiten van de verkiezingen 
(= uiterlijk op maandag 11 januari 2021). 

De afstempeling van het afgiftebewijs van de 
aangetekende brief geldt als bewijs van datum 
van verzending.

Bij twijfel betreffende de keuze van het district, 
contacteer de provinciale raad waarbij u 
ingeschreven bent.

Eenzelfde kandidaat kan zich kandidaat stellen 
als gewoon lid en als plaatsvervangend lid.

De adressen van de provinciale raden zijn 
beschikbaar op de website www.ordomedic.be.



3. 
Publiciteit
Het is noodzakelijk dat de kandidaten 
voorgesteld worden aan de kiezers.
Het is de bedoeling aan de kiezers duidelijk te 
maken wat de motivatie is van de kandidaat 
om het beoogde mandaat te vervullen.
Deze informatie kan gepaard gaan 
met een persoonlijke voorstelling die 
objectief is wat zijn bekwaamheden en 
beroepswerkzaamheden betreft en met een foto.

De kiezers kunnen over de kandidaturen 
geïnformeerd worden door de Orde 
en door de artsen-kandidaten zelf.

Indien de kandidaat zelf promotie wenst te 
voeren voor zijn kandidatuur, brengt hij de 
provinciale raad op voorhand op de hoogte.  

De inhoud, de vorm en de gebruikte 
informatiedragers mogen niet van die aard zijn 
dat ze het beroep in diskrediet brengen. Kritiek op 
of vergelijking met collega’s die geïdentificeerd 
kunnen worden, is niet aanvaardbaar.

De nationale raad publiceert op zijn 
website, per provincie, een uniforme 
voorstelling van alle kandidaten. 

Voor deze publicitaire doeleinden gelieve 
via https://kandidaat.ordomedic.be uw 
foto, uw motivatie en uw CV op te laden. Nationale raad van de Orde der artsen
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