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28 DECEMBER 1972. - Koninklijk besluit tot 

vaststelling van de regelen  

betreffende de verkiezing van de leden  

van de provinciale raden,  

de raden van beroep en  

de nationale raad  

van de Orde der geneesheren. 
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HOOFDSTUK I. - Verkiezing van de leden van de provinciale raden  

en van het dagelijks bestuur. Art. 1-33 
 
 
 
HOOFDSTUK II. - Verkiezing van de leden van de raden van beroep. Art. 34-35 
 
 
 
HOOFDSTUK III. - Verkiezing van de leden van de nationale raad. Art. 36-38 
 
 
 
HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepalingen.  Art. 39, 39bis, 40-42 
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HOOFDSTUK I. - Verkiezing van de leden van de provinciale raden en van het 
dagelijks bestuur. 
 
Artikel 1. 
§ 1. De verkiezing, voor de vernieuwing van de helft van de provinciale raden van de Orde 
der geneesheren, heeft plaats ten minste twee maanden voor het einde van elke driejaarlijkse 
termijn, te rekenen vanaf 13 mei 1970, op welke datum de bevoegdheden werden 
overgedragen aan de raden van de Orde der geneesheren, opgericht bij koninklijk besluit  
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren. Datum en uur, waarop de 
verkiezing zal moeten afgesloten zijn, worden door de nationale raad bepaald.  
 
§ 2. Ten laatste op die datum en tegen dat uur moeten de stembiljetten onder gesloten omslag 
in een postkantoor zijn afgegeven en moet aan de formaliteit van de aantekening zijn voldaan. 
 
§ 3. De stemopneming, het tellen der stemmen, de bekendmaking van de uitslagen, het 
opstellen van het proces-verbaal der verrichtingen en het bundelen der stembiljetten 
geschieden ten zetel van de nationale raad van de Orde. 
 
Art. 2.  
Alle geneesheren ingeschreven op de lijst van de Orde op de datum vastgesteld door de 
nationale raad en die niet geschorst zijn, zijn ertoe verplicht aan de verkiezing deel te nemen. 
Deze datum mag niet meer dan zes maanden de datum, bepaald voor het sluiten van de 
kiesverrichtingen, voorafgaan. 
Hij die zich zonder wettige reden van de verkiezing onthoudt, kan een tuchtstraf oplopen. 
 
Art. 3. 
§ 1. Voor de kiesverrichtingen wordt elke provincie ingedeeld in kiesdistricten die 
overeenstemmen met de gerechtelijke arrondissementen. 
 
§ 2. Met afwijking van bovenstaande bepaling en ten einde in de vertegenwoordiging van de 
Duitstalige geneesheren in de provinciale raad van Luik te voorzien, wordt een afzonderlijk 
kiesdistrict opgericht bestaande uit de gemeenten : Eupen, Eynatten, Hauset, Hergenrath, 
Kettenis, Kalmis, Lontzen, Neu-Moresnet, Raeren, Walhorn, Amel, Bullingen, Butgenbach, 
Crombach, Elsenborn, Heppenbach, Lommersweiler, Manderfeld, Meyerode, Recht, Reuland, 
Rocherath, Sankt-Vith, Schoenberg en Thommen. 
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Art. 4. 
§ 1. Aan ieder district worden vier mandaten van gewoon lid en vier mandaten van 
plaatsvervangend lid toegekend. 
 
Er worden echter zes mandaten van gewoon lid en zes mandaten van plaatsvervangend lid 
toegekend aan de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Leuven, Brussel (raad met het 
Nederlands als voertaal), Gent, Charleroi, Luik, Hasselt, Tongeren, Namen en Dinant; twaalf 
mandaten van gewoon lid en twaalf mandaten van plaatsvervangend lid worden aan het 
arrondissement Brussel (raad met het Frans als voertaal) toegekend. 
 
§ 2. Met het oog op de driejaarlijkse vernieuwing van de helft der mandaten van de 
provinciale raden zoals bepaald bij artikel 7 van het bovengenoemde koninklijk besluit van  
10 november 1967, is het aantal der gewone en plaatsvervangende leden, die per district 
moeten verkozen worden bij elke verkiezing gelijk aan de helft van de mandaten die 
toegekend zijn aan dat district. 
 
Art. 5. 
§ 1. De geneesheren verkiezen de gewone en plaatsvervangende leden van het district waar ze 
hun woonplaats hebben. 
 
§ 2. Behoudens andersluidende bepalingen wordt in dit besluit door "woonplaats" verstaan, de 
plaats waar de geneesheer zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent, zoals bepaald bij artikel 2 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren. 
 
Art. 6.  
De uit alle gerechtelijke arrondissementen van eenzelfde provincie verkozen gewone en 
plaatsvervangende leden vormen, samen met de gewone en de plaatsvervangende bijzitter 
beiden door de Koning benoemd, de provinciale raad der Orde. 
 
In de provincie Brabant vormen de gewone en de plaatsvervangende leden, verkozen door de 
geneesheren die op de lijst der Nederlandstalige geneesheren ingeschreven zijn, samen met de 
gewone en de plaatsvervangende bijzitter, beiden door de Koning benoemd, de raad van de 
Orde van Brabant met het Nederlands als voertaal. 
 
De gewone en de plaatsvervangende leden verkozen door de geneesheren die op de lijst der 
Franstalige geneesheren ingeschreven zijn, vormen, samen met de gewone en 
plaatsvervangende bijzitter, beiden door de Koning benoemd, de raad van de Orde van 
Brabant met het Frans als voertaal. 
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Art. 7.  
De kandidaten moeten twee maanden voor de datum vastgesteld voor de verkiezing door ten 
minste tien kiezers van het district bij de voorzitter van de provinciale raad voorgedragen 
worden; na die termijn worden zij niet meer aanvaard.  
 
Voor het Duitstalige district volstaan echter vijf kiezers om de kandidatuur voor te dragen.  
 
Art. 8. 
§ 1. Om geldig voorgedragen te worden moet de kandidaat de volgende voorwaarden 
vervullen : 
1° De Belgische nationaliteit bezitten; 
 
2° Op het ogenblik van de verkiezing sedert ten minste één jaar ingeschreven zijn op de lijst  

van de raad waarvoor hij zich kandidaat stelt en sedert ten minste tien jaar op één der 
provinciale lijsten van de Orde; 

 
3° Geen andere sanctie dan de waarschuwing hebben opgelopen of niet vervallen zijn  

verklaard op grond van de artikelen 11, 12, 14 en 17 van het koninklijk besluit  
van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren. 

 
§ 2. De gewone leden van de provinciale raad zijn pas herkiesbaar drie jaar na het verstrijken 
van hun mandaat. 
 
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 van 
hun handtekening alsmede van hun naam, hun voornamen en hun woonplaats. 
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Art. 10.  
Mocht het aantal door de kiezers voorgedragen kandidaten kleiner zijn dan dat vereist bij 
artikel 4 van dit besluit, dan kan de voorzitter van de provinciale raad de lijst aanvullen met 
namen van leden verkozen onder degenen die het langst ingeschreven zijn op de lijst, die geen 
lid zijn van de raad en wier mandaat van gewoon lid meer dan drie jaar verstreken is. 
 
De voorzitter moet zich rekenschap verschaffen dat dezen de kandidaatstelling aanvaarden; 
weigeren zij ze dan doet hij een beroep op de daaropvolgende leden op de lijst. 
 
Art. 11.  
Het dagelijks bestuur van de provinciale raad van de Orde maakt de stembiljetten klaar. 
 
Art. 12.  
De voorzitter van de provinciale raad van de Orde stuurt bij een ter post aangetekende brief de 
stembiljetten aan de kiezers van het ambtsgebied van de raad, minstens tien dagen voor de 
datum van de verkiezingen. 
 
De stembiljetten worden gezonden aan de burgerlijke woonplaats van de kiezer. 
 
Art. 13.  
Op de stembiljetten komen alfabetisch de namen voor van al de voor het district regelmatig 
als gewone leden voorgedragen kandidaten; aan die namen zijn ook de voornamen en de 
woonplaats toegevoegd. 
 
Biljetten van een andere kleur bevatten dezelfde inlichtingen over kandidaten die als 
vervangende leden zijn voorgedragen. 
 
De biljetten vermelden eveneens het aantal te verkiezen leden alsmede het aantal stemmen 
waarover elke kiezer beschikt. 
 
Ze vermelden eveneens de uiterste datum waarop het biljet kan worden ontvangen. 
 
Art. 14.  
Elk stembiljet vooraf op de keerzijde bekleed met het zegel van de provinciale raad van de 
Orde wordt in een eerste omslag gestoken, die opengelaten wordt en het volgende opschrift 
draagt : 
"Provinciale raad van de Orde der geneesheren van... 
"Verkiezing in het kiesdistrict van..." 
 
Een gefrankeerde tweede omslag met hetzelfde opschrift, eveneens open gelaten, wordt bij de 
zending gevoegd. 
 
Deze laatste omslag is geadresseerd aan de voorzitter van de nationale raad en draagt de 
vermelding "aangetekend". 
 
Dat alles zit in een derde omslag die aan de kiezer is gericht en bekleed is met het zegel van 
de provinciale raad. 
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Art. 15.  
Het kiesrecht is beperkt tot twee derden van de voor het district (te) begeven zetels.  
 
Bijgevolg kan de kiezer niet meer dan één stem uitbrengen wanneer twee zetels te begeven 
zijn, niet meer dan twee stemmen voor drie of vier zetels, niet meer dan vier stemmen voor 
zes zetels en niet meer dan acht stemmen voor twaalf zetels. 
 
De stem wordt uitgebracht door het zwart maken van het vakje dat volgt op de naam van de 
kandidaat voor wie de kiezer wil stemmen. 
 
Art. 16. 
Na zijn stem(men) te hebben uitgebracht, steekt de kiezer de biljetten in de eerste omslag. Hij 
kleeft de omslag dicht en plaatst die samen met een identificatiekaart in de omslag waarop het 
adres van de voorzitter van de nationale raad voorkomt. 
 
Art. 17.  
Die brief moet worden verzonden op de wijze en binnen de termijn vastgesteld in  
artikel 1 § 2. 
 
Art. 18.  
Onmiddellijk na het sluiten der stemming worden de stemmen opgenomen. Het dagelijks 
bestuur van de nationale raad, samen met een of meer door de voorzitter aangewezen leden 
van die raad, maken het stembureau uit. Leden van de Orde mogen als getuigen de 
verrichtingen bijwonen. 
 
Art. 19.  
De stemopneming gebeurt per district. Daartoe worden de omslagen zoals ze op de nationale 
raad toekomen, per kiesdistrict gegroepeerd. De kiezers worden aangestipt op de lijsten die 
per district zijn opgesteld. 
 
Wanneer die verrichtingen beëindigd zijn, worden de buitenste omslagen vernietigd en de 
omslagen die de stembiljetten bevatten gemengd. Daarna worden deze omslagen geopend en 
de stembiljetten geteld, waarvan het aantal in het proces-verbaal is vermeld.  
 
Art. 20. 
§ 1. Wanneer een omslag andere biljetten bevat dan die welke zijn vermeld in artikel 13, 
worden zij alle als ongeldig beschouwd. 
 
§ 2. Als ongeldig worden eveneens beschouwd, de biljetten waarop de kiezer meer stemmens 
heeft uitgebracht dan het aantal bepaald bij artikel 15, de blanco stembiljetten, de biljetten die 
aanduidingen bevatten welke de kiezer kunnen identificeren of andere aanduidingen dan het 
uitbrengen van de stem zoals die is bepaald in hetzelfde artikel. 
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Art. 21.  
De ongeldige stembiljetten, waarvan het aantal in het proces-verbaal wordt vermeld, worden 
van het stemmenaantal afgetrokken. 
 
Art. 22.  
Allereerst worden de gewone leden aangewezen. 
 
De kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben bekomen, worden tot gewone leden 
verkozen; bij staking van stemmen wordt de oudste kandidaat verkozen verklaard. 
 
Vervolgens worden op dezelfde wijze de plaatsvervangende leden aangewezen. 
 
Art. 23.  
Het dagelijks bestuur van de nationale raad betekent onverwijld aan elke provinciale raad de 
hem betreffende uitslag en deze laat onmiddellijk al de resultaten aanplakken in een lokaal 
van de zetel van de provinciale raad dat voor de leden van de Orde toegankelijk is. 
 
De uitslag moet vijf dagen aangeplakt blijven. 
 
Het dagelijks bestuur van de provinciale raad maakt een proces-verbaal op van die 
verrichting. 
 
Art. 24.  
Een door de voorzitter en de griffier ondertekend exemplaar van het proces-verbaal van de 
verkiezingen wordt bij aangetekende brief aan de bevoegde raad van beroep gestuurd. 
 
Art. 25. 
§ 1. De aangestipte kiezerslijst en de volgens kiesdistrict ingedeelde stembiljetten welke zijn 
gebundeld in twee gesloten, verzegelde en van het zegel van de nationale raad voorziene 
pakken, moeten in het archief van de nationale raad worden bewaard. 
 
§ 2. Een van die pakken bevat de geldige biljetten, het andere de ongeldige. 
 
§ 3. De lijst met de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen wordt aan de 
bevoegde provinciale raad gestuurd. 
 
Art. 26.  
Elke kiezer kan, binnen acht dagen na de dag volgend op die waarop de verplichte 
aanplakking van de verkiezingsuitslagen een einde heeft genomen, tegen de uitslagen bezwaar 
indienen. Het bezwaarschrift, waarop naam en woonplaats van de reclamant zijn vermeld, 
moet gemotiveerd zijn. Het wordt bij een ter post aangetekende brief gestuurd, aan de 
voorzitter van de raad van beroep die dezelfde taal als voertaal heeft als de provinciale raad 
waarvan de reclamant afhangt. 
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Art. 27.  
De raad van beroep doet onherroepelijk uitspraak over de klacht binnen dertig dagen na de 
datum waarop de verplichte aanplakking een einde heeft genomen. 
 
De beslissing van de raad moet met redenen omkleed zijn. 
 
De getroffen beslissing wordt onverwijld betekend aan de reclamant, aan de provinciale raad 
en aan de nationale raad. 
 
Art. 28.  
Indien de verkiezing volledig of gedeeltelijk ongeldig is verklaard, stelt de nationale raad de 
datum vast waarop nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. 
 
Art. 29.  
Het dagelijks bestuur van de provinciale raad is samengesteld uit een voorzitter, een 
ondervoorzitter en een secretaris die door deze raad uit zijn midden worden verkozen, en uit 
een bijzitter, benoemd door de Koning. 
 
De raad verkiest uit zijn midden de leden die het dagelijks bestuur moeten aanvullen bij 
afwezigheid van de voorzitter, de ondervoorzitter of de secretaris. 
De ambtsperiode van een verkozen dagelijks bestuurslid duurt drie jaar. 
 
Art. 30.  
Op de eerste vergadering van de gedeeltelijk vernieuwde raad wordt een nieuw dagelijks 
bestuur verkozen. 
 
Art. 31.  
Voor elk der te begeven mandaten wordt afzonderlijk en in de (volgende) volgorde gestemd : 
eerst voor het mandaat van voorzitter, dan voor dat van ondervoorzitter en ten slotte voor dat 
van secretaris.  
 
De leden van de raad die geroepen zijn het dagelijks bestuur aan te vullen bij afwezigheid van 
een zijner leden, worden in dezelfde volgorde verkozen. 
 
Art. 32.  
De verkiezing gebeurt bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van het aantal 
geldige stemmen. 
 
Elk stembiljet mag, op straffe van nietigheid, slechts één naam vermelden. 
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Art. 33.  
Na elke stemming gaan de leden die deel hebben uitgemaakt van het vorige dagelijks bestuur 
over tot de stemopneming en maken de uitslag bekend.  
 
Indien bij deze stemming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, vindt 
onmiddellijk herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming het 
hoogste aantal stemmen hebben behaald. 
 
Bij gelijk stemmental wordt de oudste kandidaat verkozen verklaard. 
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HOOFDSTUK II. - Verkiezing van de leden van de raden van beroep. 
 
Art. 34.  
Om de zes jaar verkiest elke provinciale raad, binnen vijftien dagen na zijn vernieuwing, een 
gewoon en een plaatsvervangend lid van de raad van beroep. 
 
Die verkiezing verloopt volgens dezelfde regels als die welke gelden voor de verkiezing van 
de leden van het dagelijks bestuur van de provinciale raad. 
 
Art. 35. 
Om tot gewoon of plaatsvervangend lid van een raad van beroep te kunnen worden verkozen, 
moet de kandidaat op het ogenblik van de verkiezing de volgende voorwaarden vervullen : 
1° De Belgische nationaliteit bezitten; 
 
2° Sedert ten minste één jaar ingeschreven zijn op de lijst van de provinciale raad en sedert  

tien jaar op een der provinciale lijsten van de Orde; 
 
3° Geen andere sanctie dan de waarschuwing hebben opgelopen of niet vervallen zijn  

verklaard op grond van de artikelen 11, 12, 14 en 17 van het koninklijk besluit  
van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren; 

 
4° Niet als gewoon of plaatsvervangend lid deel uitmaken van de provinciale raad. 
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HOOFDSTUK III. - Verkiezing van de leden van de nationale raad. 
 
Art. 36.  
Om de zes jaar verkiest elke provinciale raad binnen vijftien dagen na zijn vernieuwing uit 
zijn midden of erbuiten, een gewoon en een plaatsvervangend lid van de nationale raad. 
 
Die verkiezing verloopt volgens dezelfde regels als die welke gelden voor de verkiezing van 
de leden van het dagelijks bestuur van de provinciale raad. 
 
Art. 37. 
§ 1. Om tot gewoon of plaatsvervangend lid van de nationale raad te kunnen worden 
verkozen, moet de kandidaat op het ogenblik van de verkiezing de volgende voorwaarden 
vervullen : 
1° De Belgische nationaliteit bezitten; 
 
2° Sedert ten minste één jaar ingeschreven zijn op de lijst van de provinciale raad en sedert  

ten minste tien jaar op een van de provinciale lijsten van de Orde; 
 
3° Geen andere sanctie dan de waarschuwing hebben opgelopen of niet vervallen zijn  

verklaard op grond van de artikelen 11, 12, 14 en 17 van het koninklijk besluit  
van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren. 

 
§ 2. De ambten van lid van de nationale raad en van lid van een raad van beroep zijn 
onverenigbaar. 
 
Art. 38.  
Op de eerste vergadering na haar vernieuwing verkiest elke afdeling van de nationale raad uit 
haar midden een ondervoorzitter die tevens ondervoorzitter is van de nationale raad. 
 
Die verkiezing verloopt volgens dezelfde regels als die welke gelden voor de verkiezing van 
de leden van het dagelijks bestuur van de provinciale raad. 
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HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepalingen. 
 
Art. 39.  
Bij de eerste vernieuwing van de helft van de mandaten van de gewone en de 
plaatsvervangende leden van de provinciale raden, worden de gewone en de 
plaatsvervangende leden die in elk district het kleinste aantal stemmen hebben bekomen als 
uittredend beschouwd. 
 
De uittredende leden van de provinciale raden die tot leden van de raden van beroep of van de 
nationale raad worden verkozen, behouden hun mandaat bij die raden tot bij de vernieuwing 
ervan na het verstrijken van de periode van zes jaar. 
 
Art. 39bis.  
In afwijking van de bepalingen van artikel 7, lid 1, moeten, met het oog op de vernieuwing 
van de helft van de provinciale raden van de Orde op 13 mei 1973, de kandidaturen door ten 
minste tien kiezers van het district bij de voorzitter van de provinciale raad worden 
voorgedragen voor 27 januari 1973. 
 
Na verloop van die termijn wordt geen enkele kandidatuur meer aanvaard. 
 
Art. 40.  
Het koninklijk besluit van 1 april 1969 tot vaststelling van de regelen betreffende de 
verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad 
van de Orde der geneesheren, gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 april 1972, is 
opgeheven. 
 
Art. 41.  
Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt.  
 
 
 


