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Merelbeke, 21 mei 2022 

Betreft: Modaliteiten voor de verkiezingen 2022 - Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de 
Orde der Dierenartsen (NGROD) – Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep (NGRvB) 

Geachte collega, 

De verkiezingen 2022 zullen elektronisch verlopen. De gespecialiseerde firma Elegio zal de 
praktische organisatie op zich nemen. Om te kunnen stemmen zal u op uitnodiging van Elegio: 

- In de periode 23 mei – 30 juni 2022 een e-mailadres moeten laten valideren waarmee u
uw stem kan uitbrengen : www.ordederdierenartsen.be/inforegistratie

- In de periode van 11 juli – 12 augustus 2022 uw stem kunnen uitbrengen met het
gevalideerde e-mailadres : www.ordederdierenartsen.be/infostemming

We herinneren er u aan dat de stemming persoonlijk en verplicht is. Meer gedetailleerde informatie 
vindt u verder in deze brief en op onze website (www.ordederdierenartsen.be).   

Dr. Theo BORGERS 
Voorzitter NGROD 



 

ELEKTRONISCHE VERKIEZINGEN 

 
Geachte Collega,  
 
“De elektronische verkiezingen zijn een feit”. Na een lang juridisch overleg kunnen we eindelijk 
overgaan tot de tijd- en kostenbesparende elektronische verkiezingen. Het Koninklijk besluit tot 
vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de verkiezingen bij de Orde der Dierenartsen 
van 24 april 2022 (gepubliceerd op 04 mei 2022) beschrijft de richtlijnen voor het elektronisch 
stemmen. We hernemen hierbij de belangrijkste uitvoeringsmaatregelen.  
 
In toepassing van artikel 7, 8 en 12 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der 
Dierenartsen en het voornoemde koninklijk besluit moet de NGROD vóór 14 augustus 2022 voorzien 
in de aanduiding van:  
 

 vier effectieve en vier plaatsvervangende leden, met het oog op de gedeeltelijke vernieuwing 
van de Raad die op 14 oktober 2022 in functie moet treden.  

 drie effectieve en drie plaatsvervangende leden-dierenartsen voor de Nederlandstalige 
Gemengde Raad van Beroep (NGRvB).  

 
De procedure van de verkiezingen verloopt in drie fasen : 
 

 Fase 1: Uitsturen van de oproep voor kandidaten 
 

 Fase 2: De registratieperiode – 23 mei tot 30 juni 2022  
De kiezer volgt een registratieprocedure voorafgaand aan de elektronische verkiezingen om 
zijn e-mailadres te laten valideren waarmee zijn/haar stem kan uitgebracht worden. 
 

 Fase 3 : De periode van de elektronische stemming  - 11 juli tot 12 augustus 2022 
Om zijn stem uit te brengen authentificeert de kiezer zich, via het internet, op de website 
gebruikt voor de elektronische verkiezingen. Wanneer een kiezer geen toegang heeft tot het 
internet, verplaatst hij zich op afspraak naar de NGROD te Merelbeke waar hij/zij de 
elektronische stem in alle discretie zal kunnen uitbrengen. Deze afspraak dient gemaakt te 
worden binnen de 15 dagen voor het begin van de verkiezingen.   

 
Voor de organisatie van de fasen 2 en 3  doet De Orde der Dierenartsen beroep op de firma Elegio 
(ids4u). Die firma is sinds 2012 op de markt en wordt door meer dan 1.000 Belgische bedrijven 
gebruikt bij hun sociale verkiezingen. Elegio is goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het gebruikte informaticasysteem voldoet aan de 
voorwaarden vermeld in artikel 6 van het KB. Het systeem garandeert de anonimiteit en het geheim 
van de stemming. Een patent neergelegd bij Bureau Gevers onder het n° 2014/0585 garandeert de 
anonimiteit van de kiezer ten opzichte van zijn uitgebrachte stem.  
 
We wensen jullie te herinneren aan de volgende principes: 

 De stemming is verplicht en wie zich zonder wettige redenen van stemming onthoudt, kan 
een tuchtstraf oplopen. 

 De stemming is persoonlijk en gebeurt via een individueel e-mailadres; een 
gemeenschappelijk e-mailadres kan niet worden gebruikt voor de stemming (zie fase 2). 

 Om te kunnen stemmen moet de kiezer eerst zijn/haar e-mailadres registreren en laten 
valideren. Hij/zij zal daarvoor door de firma Elegio (ids4u) worden uitgenodigd via het e-
mailadres, gekend bij de Orde. Na de registratie moet u een mail ter validatie van uw 
registratie ontvangen, zo niet zal u geen uitnodiging voor het stemmen ontvangen. 



 

   
FASE 1: UITSTUREN VAN DE OPROEP VOOR KANDIDATEN 

 
Art. 14. De kandidaturen moeten bij de voorzitter van de gewestelijke raad voorgedragen worden door 
tenminste twintig kiezers en ten laatste twee maanden vóór de datum van het afsluiten van de 
elektronische verkiezingen; na deze termijn zullen zij niet meer ontvankelijk zijn. 
 
De oproep voor kandidaten voor de verkiezingen 2022 werd elektronisch uitgestuurd op datum van 
15 april 2022. U kan deze brief terugvinden op de website www.ordederdierenartsen.be of via 
volgende link: www.ordederdierenartsen.be/verkiezingendoc 
 
De voordrachtlijsten moeten ten laatste op 12 juni 2022 om 12.00 uur bij de voorzitter van de NGROD 
voorgedragen worden.  
 
Wenst u te weten wat de job als raadslid betekent? Ga dan via de volgende link naar de presentatie 
‘Wat houdt het in om NGROD raadslid te zijn?’: www.ordederdierenartsen.be/verkiezingeninfo  
 
 

FASE 2: REGISTRATIEPERIODE: 23 MEI TOT 30 JUNI 2022 

 
Art. 4. De kiezers volgen een registratieprocedure voorafgaand aan de elektronische verkiezingen die zal 
toelaten om de geldigheid te verifiëren van hun email adres en/of elke andere informatie die nodig geacht 
wordt om later de authentificatie van de kiezers toe te laten tot het systeem van de elektronische 
verkiezingen. 
 
De firma Elegio heeft een specifieke webpagina ontwikkeld waarop elke dierenarts zijn/haar huidig e-
mailadres voor de registratie kan ingeven. Sommige collega’s zijn bij de NGROD gekend onder een 
gemeenschappelijk e-mailadres wat niet kan worden gebruikt voor de verkiezingen. De stemming 
moet gebeuren via een individueel mailadres. 
 
Iedere dierenarts zal de e-mail met de uitnodiging tot registratie ontvangen zoals weergegeven in 
Bijlage 1. Indien u deze mail niet ontvangt op 23 mei wordt gevraagd dit na te zien in het vak van 
ongewenste e-mails. 
 
U zal de mogelijkheid krijgen ofwel om het gekende e-mailadres te gebruiken voor de verkiezingen 
ofwel om een nieuw individueel e-mailadres op te geven uniek voor deze verkiezingen. In het tweede 
geval zal gevraagd worden of het aangegeven mailadres door de NGROD mag gebruikt worden voor 
de toekomstige communicatie. 
 
Wenst u het verloop van de registratieprocedure in detail na te zien, dan kan u dit consulteren op onze 
website www.ordederdierenartsen.be of via volgende link:  
www.ordederdierenartsen.be/inforegistratie 
 
  



 

FASE 3: ELEKTRONISCHE STEMMING:  
11 JULI 12.00 UUR TOT 12 AUGUSTUS 12.00 UUR 

 
Art. 5. Om zijn stem uit te brengen authentificeert de kiezer zich, via het internet, op de website gebruikt 
voor de elektronische verkiezingen. Wanneer de kiezer geen toegang heeft tot het internet of zich niet kan 
authentificeren verplaatst hij zich op afspraak, gemaakt binnen de 15 dagen voor het begin van de 
verkiezingen, naar de gewestelijke raad waar hij zijn stem in alle discretie zal kunnen uitbrengen. 
 
De elektronische verkiezingen zullen doorgaan van 11 juli 2022 om 12.00 uur om te eindigen op 12 
augustus 2022 om 12.00 uur. De stemming is verplicht. Tijdens die periode moet u uw stem 
uitbrengen.  
 
Bij de opening van de verkiezingen op 11 juli 2022 zal het Elegio systeem alle kiezers een mail sturen. 
Deze mail bevat een link (URL) waarop de kiezer moet klikken of deze kopiëren en in zijn browser 
ingeven. 
 
Na het klikken komt de kiezer op een persoonlijke (gecodeerde) inlogpagina.  
 
De kiezer moet zelf zijn/haar ordenummer (bestaande uit 4 cijfers voorafgegaan door de hoofdletter 
N) invullen. Daarna ontvangt de kiezer een “instructiepagina”. Hierop kan hij de verschillende stappen 
volgen. Een stemsessie duurt maximum 15 minuten. 
 
Om naar een volgende pagina te gaan klikt de kiezer op “VOLGENDE”. De kiezer kan steeds terug 
naar een vorige pagina door op “TERUG” te klikken. 
 
Vooraleer zijn keuze te bevestigen ziet de kiezer een overzicht van zijn keuzes zoals het systeem deze 
heeft genoteerd.  
 
Als een kiezer binnen de 15 minuten zijn stemsessie niet heeft afgemaakt, of niet zeker is dat hij zijn 
stembiljetten heeft gevalideerd, kan hij steeds opnieuw inloggen door op de URL in de mail te klikken 
en zijn ordenummer in te geven. Als hij heeft gestemd zal hij de melding ontvangen dat hij al heeft 
gestemd.  
 
Wenst u het verloop van de stemprocedure in detail na te zien, dan kan u dit consulteren op onze 
website www.ordederdierenartsen.be of via volgende link:  
www.ordederdierenartsen.be/infostemming 
 
Indien een dierenarts moeilijkheden ondervindt om op afstand te stemmen dan kan hij best contact 
opnemen met het secretariaat van de NGROD op het n° 09/225 58 18 of via mail op 
info@ordederdierenartsen.be 
 
De NGROD geeft een afspraak aan de dierenartsen kiezers die wensen om hun elektronische stem uit 
te brengen tijdens de werkdagen van 09.00-16.00 uur in de kantoren van de 
NGROD,  Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke. 
  



 

BIJLAGE 1: VOORBEELD E-MAIL REGISTRATIE VOOR DE VERKIEZINGEN 

 
 
From: ELEGIO [mailto:support@elegio.be]  
Sent: woensdag 18 mei 2022 11:21 
To: xxx@xxx.be 
Subject: Orde der Dierenartsen - gelieve u te registreren voor de elektronische verkiezingen 
 

Orde der Dierenartsen - Verkiezingen 2022 

Ter attentie van VOORNAAM NAAM 

Geachte Collega, 

Gelieve u te registreren voor de elektronische verkiezingen 2022 van de Orde 
der Dierenartsen die zal plaatsvinden van 11 juli om 12.00 uur tot 12 augustus 
2022 om 12.00 uur 

Deze registratie valideert het e-mailadres waarop u uw officiële elektronische 
oproeping tot stemmen zal ontvangen. U moet zich registreren voor 30 juni 
2022. 

We herinneren er u aan dat de stemming persoonlijk is. Indien het mailadres 
gemeenschappelijk is voor meerdere dierenartsen, gelieve een individueel e-
mailadres op te geven via de link in B. 

Bij de NGROD bent u gekend onder het volgende e-mailadres: xxx@xxx.be 

A. Wenst u dit e-mailadres te gebruiken om te stemmen: klik dan op 
onderstaande link om u te registreren : 

https://dierenarts.elegio.be/index.php?sid=34229&lang=nl&token=N1234 

B. Indien U een ander e-mailadres wenst te gebruiken om te stemmen, dan 
kan U dit doorgeven via volgende link : 

https://dierenarts.elegio.be/newemail.php?sid=38298&lang=nl&token=N123
4 

Van zodra het nieuw mailadres werd opgegeven, zal u terug naar deze 
pagina worden doorverwezen om dit nieuwe mailadres te valideren via punt 
A. 

!!! Zolang het mailadres niet gevalideerd is via punt A, zal ook de registratie 
van uw mailadres niet gevalideerd zijn. 

Voor alle bijkomende vragen of inlichtingen kan u ons steeds bereiken via 
info@ordederdierenartsen.be  



 

Dank voor de medewerking. 

Voor de Orde der Dierenartsen, 

Team Elegio. 

De stemming is verplicht voor alle dierenartsen die minimum drie maanden voor de 
datum van de verkiezingen ingeschreven zijn op één van de lijsten van Orde der 
Dierenartsen.  

Wettelijke basis:  

Wet van 19 december 1950 – Wet tot instelling van de Orde der Dierenartsen.  

KB van 24 april 2022 tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de 
verkiezingen bij de Orde der Dierenartsen. 
 
 

 
 


