
26 OKTOBER 2020 
Vastleggen van de lijst van kiesgerechtigde 
artsen

Alle artsen die op 26 oktober 2020 zijn ingeschreven 
op de lijst van de Orde der artsen en die op die 
datum niet geschorst zijn, zijn kiesgerechtigd. 

11 JANUARI 2021
Procedure kandidatuur (zie leaflet 
kandidaatstelling)

Tot en met 11 januari 2021 kunnen artsen zich 
kandidaat stellen. 

De kandidatuur dient te worden ingediend via de 
link https://kandidaat.ordomedic.be.
Na het invullen van de vereiste gegevens kunt 
u het document afdrukken en per aangetekend 
schrijven overmaken aan de voorzitter van de 
provinciale raad waar u bent ingeschreven. 

2 FEBRUARI 2021
Begin van de stemperiode

Indien u uw e-mailadres ter beschikking heeft 
gesteld, zal u op 2 februari 2021 via e-mail worden 
opgeroepen uw stem op het beveiligde platform uit 
te brengen.  

U kunt via https://email.ordomedic.be uw correct 
e-mailadres meedelen.

Het e-mailbericht zal een link bevatten naar dit 
platform. 

Indien u geen e-mailadres heeft opgegeven, wordt 
op 2 februari 2021 een brief met een oproep tot 
stemmen naar uw wettelijke woonplaats gestuurd. 

Ook in dit geval kunt u uitsluitend elektronisch uw 
stem uitbrengen. 

Op 2 februari 2021 begint de stemperiode.
De stemming is verplicht. 

10 MAART 2021 - 16u00
Einde van de stemperiode

Op 10 maart 2021 om exact 16u00 wordt de 
stemperiode afgesloten. Na dit moment is het 
niet meer mogelijk een stem uit te brengen. 

AANPLAKKING VAN DE UITSLAG

Het bureau van de nationale raad betekent aan 
elke provinciale raad de hem betreffende uitslag. 
Deze laat al de resultaten aanplakken in een 
lokaal van de zetel van de provinciale raad dat 
voor de artsen toegankelijk is.

De uitslag moet vijf dagen aangeplakt blijven.

De uitslag wordt ook gepubliceerd op de website 
van de Orde der artsen (www.ordomedic.be).
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NODIG?

Indien u verdere toelichting wenst bij 

de verkiezingsprocedure, kunt u steeds 

contact opnemen met de provinciale raad 

waarbij u bent ingeschreven of via het 

e-mailadres : 

verkiezingen@ordomedic.be 

INDIENING BEZWAREN 

U kunt bezwaar indienen tegen de uitslag 
van de verkiezingen van de provinciale 
raad waar u bent ingeschreven.   

Het bezwaarschrift, met uw naam 
en plaats waar u uw voornaamste 
bedrijvigheid uitoefent (art. 2, 
K.B. 79), moet gemotiveerd zijn. 

Het wordt met een aangetekende brief 
gestuurd aan de voorzitter van de raad 
van beroep die dezelfde taal als voertaal 
heeft als de provinciale raad waarvan 
u afhangt binnen acht dagen na de dag 
volgend op die waarop de aanplakking van 
de verkiezingsuitslagen een einde heeft 
genomen.
 
De raad van beroep doet binnen de dertig 
dagen na ontvangst uitspraak over de klacht
(art. 26, K.B. 28 december 1972). 


