Brussel, 25 oktober 2017

In het antwoord verwijzen naar
Ons kenmerk : CNR 036/06

Geachte dokter,
De verkiezingen die tot doel hebben de leden van de provinciale raden van de Orde der
artsen van wie het mandaat vervalt te vervangen, vinden plaats van 1 februari 2018 tot 7
maart 2018 om 16.00 uur, datum en uur waarop ze worden afgesloten. De oproep om te
stemmen zal u worden toegestuurd op 1 februari 2018. Als bijlage vindt u een folder (bijlage
1) met de chronologie van deze verkiezingen in detail.
1. Elektronische verkiezingen
De verkiezingen verlopen elektronisch.
Om uw stem uit te brengen dient u zich te identificeren met uw elektronische identiteitskaart
op het beveiligde internetplatform https://e-voting.ordomedic.be, dat de geheimhouding van
uw stem waarborgt (u hebt de PINcode van uw identiteitskaart nodig). Dit platform is
eveneens toegankelijk via de website www.ordomedic.be.
Indien u tijdens de stemperiode geen toegang hebt tot internet of er niet in slaagt in te
loggen, kunt u naar de zetel van een provinciale raad of van de nationale raad gaan waar u
elektronisch kunt stemmen.
Tijdens de verscheidene procedurestappen zullen de uitwisselingen tussen de nationale raad
en de kiezers bij voorkeur via e-mail gebeuren.
De Orde der artsen beschikt voor u over het volgende e-mailadres:
«EMAIL»
Indien er hierboven geen e-mailadres is ingevuld of indien het ingevulde niet meer correct of
niet in gebruik is, gelieve via https://email.ordomedic.be uw correcte e-mailadres mee te
delen.
Dit e-mailadres zal in de toekomst gebruikt worden voor de uitwisselingen met de Orde der
artsen en in het bijzonder in het kader van de verkiezingen.
Om te vermijden dat de uitnodiging deel te nemen aan de verkiezingen, die wij u eind januari
2018 overmaken via het e-mailadres verkiezingen@ordomedic.be, in uw ongewenste
berichten (SPAM) terecht komt, dient u dit e-mailadres als veilig te markeren.
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2. Kandidaturen
De nationale raad moedigt de artsen ertoe aan zich kandidaat te stellen voor deze
verkiezingen.
De belangrijkste opdracht van de provinciale raden bestaat erin hun leden te ondersteunen
zodat deze hun beroep in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen, dit in het belang van
de patiënten. Een mandaat in een provinciale raad is dan ook een verrijkende menselijke en
intellectuele ervaring. Via de functie van lid van de provinciale raad kunt u bijdragen tot de
evolutie en de modernisering van de Orde.
De nationale raad hoopt dat de verkozen leden een weerspiegeling zullen zijn van de
verscheidenheid van het medisch korps.
Als bijlage vindt u een folder (bijlage 2) met de voorwaarden om zich kandidaat te stellen.
Het formulier voor de kandidaatstelling dient te worden ingevuld via onderstaande link:
https://kandidaat.ordomedic.be. Het model “Voordracht van de kandidaat – Verklaring van de
kiezers” en de nodige richtlijnen vindt u terug via de online procedure.
Wij verzoeken u een identiteitsfoto en een beknopt curriculum vitae (maximaal 10 regels) op
te laden via de online kandidaatstelling en uw motivatie in te vullen. Deze informatie zal
onder meer gepubliceerd worden op de website www.ordomedic.be en in de medische pers.
De online ingevulde formulieren dienen te worden afgedrukt en moeten ten laatste op
zaterdag 6 januari 2018 per aangetekende brief, samen met de getekende “Voordracht
van de kandidaat – Verklaring van de kiezers”, gestuurd worden aan de voorzitter van de
provinciale raad waar u momenteel bent ingeschreven.
De provinciale raad waar u bent ingeschreven staat tot uw dienst voor alle andere vragen in
verband met de kandidaatstelling of de uitoefening van een mandaat bij de Orde.
Hoogachtend,
voor het bureau van de nationale raad,

B. DEJEMEPPE,
voorzitter.
Bijlagen : 2

