
Kandidatuur 
NGROD 

2022-2028
Wat houdt het in om een NGROD Raadslid te zijn? 

Verkiezingen 
NGROD 2022

Kandidatuurstelling voor legislatuur
2022-2028 

 Aanduiding van vier werkende leden, met het oog op 

de gedeeltelijke vernieuwing van de Raad die op 14 

oktober 2022 in functie moet treden. 
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Kandidatuurstelling voor 
legislatuur  2022-2028 

Kandidatuur NGROD

• Wat houdt het werk van een Raadslid in?

• Hoeveel tijd besteedt men eraan?

• Wie kan zich verkiesbaar stellen?

• Hoe stel je jouw kandidatuur?

• Wat gebeurt als je verkozen/niet verkozen bent?

Wat houdt het werk 
van een Raadslid in? 

1. Maandelijkse Raadsvergadering.
2. Onderzoeken van klachten.
3. Dagvaardingen en besluitvorming eventuele

tuchtsancties.
4. Mogelijke positie in Bureau: voorzitter,

ondervoorzitter, secretaris.
5. Mogelijke positie in de Hoge Raad (1 per provincie).

Kandidatuur NGROD
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Wat houdt het werk 
van een Raadslid in? 

6. Mogelijks deelname aan commissies (bv. commissie
contracten, onderzoekscollege...)

7. Mogelijks deelnames aan werkgroepen (bv.
wachtdiensten, onafhankelijkheid van de dierenarts,
complementaire diergeneeskunde, bijscholingen...)

8. Vertegenwoordiger in vergaderingen (bv. Raad
dierenwelzijn, Vetconsult, Interordes, FAVV…

Kandidatuur NGROD

Minimale 
werklast 
Raadslid 
NGROD

Raadslid 
NGROD

Raadsvergadering 
(1 dag per maand)

Onderzoek 
tuchtklachten 

dossiers

Dagvaardingen
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Maximale 
werklast 
Raadslid 
NGROD

Raadslid 
NGROD

Raads
vergadering 

Onderzoek 
tuchtklachten 

dossiers

Raden/
vergaderinge

n

Werk
groepenCommissie 

contracten

Bureau 
positie

Dagvaarding
en

Evaluatie 
bijscholingen

Kandidatuur NGROD

Hoeveel tijd besteedt men eraan?
Minimaal: 

• Raadsvergadering: 4de vrijdag van de maand, plus een 3-
4 uur voorbereiding.

• Tuchtdossiers: emails sturen, soms een
onderzoeksonderhoud, dossiers voorstellen  aan het
onderzoekscollege 4 keer per jaar een uur.

• Dagvaardingen: 2-3 dagen per jaar.
• Tussendoor talrijke e-mails beantwoorden.
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Voorbeeld tijdsbesteding Joke

Kandidatuur NGROD

Bv Joke, Raadslid, 
voorzitter Coco

Gemiddelde tijdsbesteding

Raadsvergadering 5 uur  + 3 uur voorbereiding per maand

Commissie contracten 4 uur + 2 uur voorbereiding per maand

Werkgroepen/vergaderingen 2 avonden per maand + 3 uren overdag

Tuchtdossiers 2 uur + 1 uur onderzoeksonderhoud/maand

Dagvaardingen 2-3 dagen per jaar

Evaluatie bijscholingen 1,5 uur per maand

Praktijkbezoeken 1 per maand

Kandidatuur NGROD

Hoeveel tijd kruipt erin?
Joke als voorbeeld: 

• Raadsvergadering: 1 dag per maand plus 3 uur voorbereiding
• Tuchtdossiers: 2 nieuwe dossiers/maand, 1 OZOH/maand, 1

uur/drie maanden onderzoekscollege
• Dagvaardingen: 2-3 dagen per jaar
• Coco: 1 namiddag per maand plus 2-3 uur voorbereiding
• Evaluatie bijscholingen: 1-2 uur per maand
• Vergaderingen werkgroepen: gemiddeld 2 avonden/maand
• Vergaderingen: (dierenwelzijn/opleidingscommissie..):

gemiddeld 4 uur per maand
• Praktijkbezoeken (bvb tuchtdossiers of DAC/kliniek

aanvragen): gemiddeld 1 per maand
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Wat schuift dat? 

• Zitpenningen: 57,77 euro/uur bruto gewerkt voor NGROD.
• Kilometer vergoeding.
• Elk raadslid 5 uur forfaitair per maand betaald voor alle

emails, telefoontjes…
• Bureauleden en voorzitter Coco extra forfaitair uren voor

alle bijkomstige thuiswerk.

Kandidatuur NGROD

Wie kan zich verkiesbaar stellen? 

• Je moet ten minste vijf jaar ingeschreven zijn op één van
de lijsten van de Orde.

• Wie ooit een schorsing heeft opgelopen is niet
verkiesbaar.

• Als een schorsing is uitgewist (na aanvraag), kan men
wel terug kandideren.

Kandidatuur NGROD
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Kandidatuur NGROD

Hoe stel je jouw kandidatuur?

• De kandidaten moeten ten laatste op 12 juni 2022 door
handtekeningen van ten minste twintig leden bij de
voorzitter van de Raad van de NGROD voorgedragen
worden.

• Deze lijst moet ondertekend worden door de kandidaat
zelf én door de kiesgerechtigde confraters die de
kandidaat voordragen.

LVdS2

Wat als je verkozen bent?

• Je weet op 12 augustus of je verkozen bent of niet.
• Functie start op 14 oktober 2022.
• Installatie vergadering (okt 2022) kiest de bureauleden

en de leden van de Hoge Raad.

• Indien je na verloop van tijd ontslag wil nemen, kan een
plaatsvervanger je positie innemen.

Kandidatuur NGROD
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De 5 huidige  
NGROD 
Raadsleden die 
aanblijven tot 
in 2025

Theo Borgers Lies 
Van De Steene

Peter 
Vandekerckhove

Raf Deconinck Joke Lannoo
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