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KIESREGLEMENT DOMUS MEDICA – VERKIEZING 2018 

 
1. SITUERING 
Dit kiesreglement geldt als huishoudelijk reglement van Domus Medica vzw, specifiek gericht op de 
organisatie en uitvoering van de verkiezing van de Effectieve leden, nader bepaald verkiezing 2018. 
Het reglement werd opgesteld in uitvoering van artikel 8.1 van de Statuten van Domus Medica, 
versie van 15 maart 2013. Dit kiesreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 
Domus Medica vzw in zijn vergadering van 11 januari 2018. 
 
2. DEFINITIES 
De termen die in dit Kiesreglement worden opgenomen met hoofdletter, vinden hun oorsprong in de 
Statuten van Domus Medica. Andere termen worden waar nodig gedefinieerd in de artikelen van dit 
Kiesreglement waarin deze voor het eerst gebruikt worden. 
 
3. AANVANG 

Het verkiezingsproces gaat van start op 11 januari 2018, te weten de datum waarop de Raad van 
Bestuur het kiesreglement goedkeurde.  
 
4. KIESCOMITE 
4.1. De Raad van Bestuur delegeert de organisatie van de verkiezing 2018 aan een Kiescomité dat 
is samengesteld als volgt: 

- lid: Maaike Van Overloop 

- lid: Kristof Hillemans 

- lid: Ellen van Leeuwen 

- directeur: Christophe Dekoninck 

4.2. Het Kiescomité vergadert op donderdag 17 mei 2018 en op donderdag 12 juli 2018, alsook, 
telkens wanneer de organisatie van de verkiezingen dit vereist, op eenvoudig verzoek van de 
voorzitter ervan of twee leden ervan. 
4.3. Oproepingen voor bijkomende vergaderingen kunnen gebeuren per e-mail of per brief.  
4.4.  Het Kiescomité kan geldig beraadslagen en beslissen indien minstens drie van haar leden 
aanwezig zijn. De beslissingen van het Kiescomité worden genomen met een gewone meerderheid 
van het Kiescomité.  
4.5. De beslissingen van het Kiescomité worden, uiterlijk de dag volgend op deze van de beslissing 
zelf, gecommuniceerd aan de betrokkenen en aan de Raad van Bestuur. De kennisgeving aan de Raad 
van Bestuur gebeurt bij voorkeur per e-mail naar de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
4.5. Het Kiescomité is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. Indien de 
continuïteit van de Vereniging dit vereist kan de Raad van Bestuur een beslissing van het Kiescomité 
op gemotiveerde wijze, binnen een periode van achtenveertig uur na de communicatie van de 
betrokken beslissing van het Kiescomité teniet doen en zijn eigen beslissing hiervoor in de plaats 
stellen. 
4.6  Conform de statuten onder punt 24.2 heeft het Kiescomité als opdracht: 

- de profielbepaling van de kandidaten voor de Raad van Bestuur, zoals bepaald in artikel 17.1 
van de statuten 

- de organisatie van de verkiezingen van de Effectieve Leden, zoals bepaald in artikel 8.1 van 
de statuten. 

 
5. PUBLICITEIT 
5.1. Binnen een periode van 4 maanden na de Raad van Bestuur van 11 januari 2018 wordt de 
aanvang van de kiesprocedure kenbaar gemaakt aan de Leden door middel van de publicatie op de 
website van Domus Medica. Deze publicatie omvat tevens een oproep tot kandidaten, een weergave 
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van de Kieskringen, zodra deze vastliggen, een link naar de tekst van artikel 8 van de Statuten en een 
link naar de tekst van dit kiesreglement. 
5.2. Alle overige beslissingen van het Kiescomité die een algemene strekking hebben en de positie 
van de Leden kunnen beïnvloeden, worden eveneens kenbaar gemaakt via de website van Domus 
Medica. Alle beslissingen die een individueel karakter hebben, worden per e-mail en per gewone 
brief kenbaar gemaakt aan de betrokkenen. 
5.3. Overige mededelingen in verband met de verkiezingen worden aan de Leden 
gecommuniceerd door middel van de website van Domus Medica en/of door middel van een 
communicatie per e-mail of per gewone brief aan de Leden-natuurlijke personen, naar keuze van het 
Kiescomité.  

 
6. KANDIDATEN 
Elk Toegetreden of Effectief Lid van Domus Medica dat voldoet aan de in artikel 8.1. van de Statuten 
gestelde voorwaarden, kan zich verkiesbaar stellen. 
Het bewijs hiervan, zodat controle door het kiescomité mogelijk is, wordt geleverd 

- voor de bepaling ‘erkend als huisarts’: aan de hand van een 
geneesmiddelenvoorschriftbriefje, dat gedateerd, gestempeld, en ondertekend is, 

- voor de bepaling ‘toegetreden lid’: aan de hand van de betaling van het lidgeld voor de 
Domus Medica, 

- voor de bepaling ‘lid van een huisartsenkring’: aan de hand van een verklaring van het 
lidmaatschap door één van de kringbestuurders.  
 

Per volle schijf van 25 kiesgerechtigden, die hun praktijk als huisarts in één van de huisartsenkringen 
waaruit de Kieskring is samengesteld uitoefenen, kan één kandidaat, die lid is van één van de 
huisartsenkringen waaruit de Kieskring is samengesteld, worden verkozen.  Indien een huisarts lid is 
van twee huisartsenkringen, dan wordt hij/zij toegekend aan de kring van zijn 
(wachtdienst)territorium, op basis van het praktijkadres (postnummer). De huisartsenkring zelf moet 
geen Toegetreden Lid – Huisartsenkring zijn om kandidaten Effectief Lid te kunnen afvaardigen. 
 
Een kandidaat Effectief Lid dient zijn kandidatuur schriftelijk te verzenden naar Domus Medica vzw 
Kiescomité, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen of digitaal versturen naar 
verkiezingenAV@domusmedica.be. De kandidatuur wordt ingediend op het daartoe uitgewerkte 
formulier, en dient alle gevraagde gegevens te vermelden. Indien de ingediende schriftelijke 
kandidatuur niet conform de bepalingen is, wordt de kandidaat hiervan ten spoedigste op de hoogte 
gebracht door het Kiescomité. 
 
Vermits de aanmelding uiterlijk op 5 september 2018 kenbaar moet zijn, dient dit formulier uiterlijk 
op die datum te worden afgetekend voor ontvangst door een medewerker van Domus Medica of 
uiterlijk op 3 september 2018 (poststempel geldt als bewijs) per aangetekende post te worden 
verzonden. In geval van discussie over de ontvangst van een kandidatuur, dient de kandidaat het 
bewijs van ontvangst te leveren. 
 
De Lijst van Kandidaten wordt afgesloten op 5 september 2018 om middernacht. Na het afsluiten 
van de kieslijsten zal elke kandidaat op de hoogte worden gebracht van de kieskring waarbij hij of zij 
werd ingedeeld.  
 
De Raad van Bestuur heeft vervolgens tot 27 september 2018 de tijd om de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden van de betrokken kandidaten na te gaan. Indien om een of andere 
reden een kandidatuur niet kan weerhouden worden, dan dient de Raad van Bestuur deze beslissing 
middels een gemotiveerd schrijven aan de betrokken kandidaat mee te delen. 
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7. KIESKRING 
De verkiezingen van de Effectieve Leden worden georganiseerd op niveau van de huisartsenkringen, 
hetzij elke individuele huisartsenkring, hetzij een aantal geografisch aangrenzende huisartsenkringen 
gezamenlijk (hierna gezamenlijk aangeduid als “Kieskring”). 
 
Voor de gebieden die, bij gebreke aan participerende huisartsenkringen, geen deel uitmaken van een 
Kieskring, zal de Raad van Bestuur per provincie een afzonderlijke Kieskring voorzien.  
In die gebieden waar in weerwil van het voorgaande alsnog onduidelijkheid is/blijft omtrent de 
afbakening van een Kieskring, zal de Raad van Bestuur zelf bindend optreden. 
 
Een Kieskring bestaat pas indien minimaal 25 leden hun lidgeld betaald hebben aan Domus Medica 
vzw. De huisartsenkring hoeft zelf geen lid te zijn van Domus Medica vzw. 
Aan alle huisartsenkringen zal het Kiescomité via een daartoe uitgewerkt formulier vragen de 
kandidatuur als Kieskring schriftelijk te willen bevestigen aan Domus Medica, Lange Leemstraat 187, 
2018 Antwerpen of per e-mail aan verkiezingenAV@domusmedica.be. De Kieskring dient hierbij ook 
te vermelden welke huisartsenkringen deel uitmaken van de Kieskring.  
 
Elke Kieskring krijgt een identificatiecode, bestaande uit één letter voor de provincie (W voor West-
Vlaanderen, O voor Oost-Vlaanderen, A voor Antwerpen, B voor Vlaams-Brabant, L voor Limburg, en 
X voor de Brusselse Regio), gevolgd door een cijfer. Deze identificatiecode wordt toegekend door het 
Kiescomité.  
 
Het aantal kiesgerechtigden per Kieskring zal, zonder naamvermelding, door het Kiescomité 
meegedeeld worden aan de respectievelijke Kieskringen, zodat geweten is hoeveel kandidaten 
Effectief Lid kunnen voorgesteld worden voor de betreffende Kieskring. 
 
De kandidaten zijn verkiesbaar in een bepaalde Kieskring. Uw huisartsenkring bepaalt tot welke 
Kieskring zij toetreedt. In feite beschikt iedere individuele huisartsenkring over 3 
keuzemogelijkheden: 

1. De individuele huisartsenkring – autonome Kieskring. 

Een huisartsenkring met voldoende leden en kandidaten kan ervoor opteren een zelfstandige 
Kieskring te vormen; m.a.w. de huisartsenkring wordt slechts als Kieskring erkend als zij zulks tijdig en 
schriftelijk aanvraagt door de indiening van het aanvraagformulier dat de voorzitter van uw 
huisartsenkring ontvangt. 

2. Aangrenzende huisartsenkringen – autonome Kieskring. 

Geografisch aangrenzende huisartsenkringen kunnen ervoor opteren om samen een Kieskring te 
vormen; m.a.w. de aangrenzende Huisartsenkringen worden slechts als een kieskring erkend als zij 
zulks tijdig en schriftelijk aanvragen door de indiening van het aanvraagformulier dat de voorzitter 
van uw huisartsenkring ontvangt. 

3. De provinciale kieskring 

3.1. De huisartsenkring die onvoldoende leden en/of kandidaten telt, wordt automatisch 
opgenomen in de provinciale Kieskring. 

3.2. De huisartsenkring die zich niet opgeeft als autonome Kieskring, wordt geacht ervoor te kiezen 
te worden opgenomen in de provinciale Kieskring; m.a.w. de huisartsenkring die zich niet tijdig 
schriftelijk opgeeft als autonome Kieskring (zie hieronder) wordt automatisch geacht 
stilzwijgend te hebben gekozen voor de provinciale Kieskring.  

 
De kandidaturen voor de Kieskringen moeten uiterlijk op 1 augustus 2018 kenbaar zijn gemaakt. De 
definitieve Lijst van de Kieskringen wordt immers bepaald op 3 augustus 2018.  



  4 

 
8. KIESGERECHTIGDE 
Om kiesgerechtigd te zijn voor de verkiezing van de Effectieve Leden moet men:  

- erkend zijn als huisarts, en  
- toegetreden lid zijn van de vereniging Domus Medica vzw. 

 
Alle huisartsen die uiterlijk op 1 augustus 2018 als nieuw lid toegetreden zijn tot Domus Medica en 
hun lidgeld hebben betaald, zijn kiesgerechtigd. De Lijst van Kiesgerechtigden wordt opgesteld op 2 
augustus 2018. 
Deze lijst zal ook dienen om aan alle kiesgerechtigden een token op te sturen.  
Heeft een kiesgerechtigde geen token ontvangen (ingevolge postfouten, fouten in de lijst van 
stemgerechtigden of andere fouten), dan dient hij/zij zelf een token aan te vragen op de zetel van de 
Domus Medica vzw. 

9. KIESLIJSTEN 

Per Kieskring wordt uiterlijk twee maanden vóór de door de Raad van Bestuur bepaalde datum van 
de verkiezingen een Lijst van Kandidaten opgesteld en aan de Raad van Bestuur overgemaakt ter 
nazicht van de verkiesbaarheidvoorwaarden van de betrokken kandidaten.  
 
De Raad van Bestuur zal uiterlijk één maand vóór de door de Raad van Bestuur bepaalde datum van 
de verkiezingen de verkiesbaarheidvoorwaarden van de betrokken kandidaten hebben nagezien, 
waarna de verkiezingslijsten vervolgens per Kieskring definitief kunnen worden vastgesteld.  
 
Indien hieruit zou blijken dat in een bepaalde Kieskring evenveel of minder kandidaten zijn dan te 
verkiezen plaatsen, wordt aan de betreffende Kieskring de vraag gesteld of zij wensen af te zien van 
het houden van de verkiezingen. Indien de Kieskring beslist om geen expliciete verkiezing te houden, 
worden de betrokken kandidaten geacht verkozen te zijn.  
 
Het Kiescomité stelt voor om zo veel als mogelijk de verkiezing toch effectief te laten doorgaan, 
zodat de gedragenheid van het mandaat van de verkozene zichtbaar wordt. 
 
Elke Kieskring dient te voorzien in een wervingslijst, ingeval een verkozen lid in de loop van zijn 
mandaat vervangen dient te worden. 
Vervanging kan overigens enkel binnen hetzelfde kiesdistrict. 
 
De definitieve kieslijst per Kieskring zal door het Kiescomité aan de respectievelijke Kieskringen 
worden bezorgd. 
 
De definitieve kieslijsten zullen ook ter inzage gesteld worden op de website van de Domus Medica. 

10. KIESPROCEDURE  

10.1. De verkiezing gebeurt elektronisch en staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Jan 
Weyns, met standplaats te Antwerpen. 
10.2. Aan elk Toegetreden Lid-huisarts/natuurlijke persoon en elk Effectief Lid-huisarts/natuurlijke 
persoon van Domus Medica wordt uiterlijk op 30 oktober 2018 een token verzonden dat samen met 
de naam van het Lid dient als uniek identificatiemiddel voor het uitbrengen van de stem. 
10.3. De tokens worden gegenereerd in het bijzijn van de gerechtsdeurwaarder, aan wie op 
voorhand een lijst van de Toegetreden en Effectieve Leden-huisartsen/natuurlijke personen wordt 
bezorgd. Voorafgaand aan de verzending controleert gerechtsdeurwaarder Weyns de uniciteit van de 
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te verzenden tokens. Een volledig overzichtsbestand inhoudende de gegevens van voormelde Leden 
alsook de aan eenieder toegewezen tokens, wordt overhandigd aan deurwaarder Weyns.  
10.4 Aan de Leden die vijf dagen na 30 oktober 2018 geen token hebben ontvangen, wordt het 
token op eenvoudig verzoek opnieuw toegezonden.  
10.5. Het uitbrengen van de stemmen gebeurt elektronisch, in een daartoe gepersonaliseerde 
bevragingstool die voor het uitbrengen van stemmen bereikbaar is vanuit de webpagina onder de url 
die aanvangt met http://verkiezingAV2018.domusmedica.be/... .  
10.6. De bevragingstool en de voor opslag van de uitgebrachte stemmen bedoelde capaciteit, 
wordt ontdaan van alle eventueel reeds/nog aanwezige data, voor inspectie voorgelegd aan 
gerechtsdeurwaarder Weyns. De deurwaarder verifieert (i) of – zonder wijziging van de betrokken 
programma’s – tot de bevragingstool en de opslagcapaciteit toegang genomen kan worden op een 
andere manier dan via een paswoord, alsook (ii) of er nog andere paswoorden zijn dan dit waarmee 
hij toegang heeft genomen tot de bevragingstool en de opslagcapaciteit. Nadat de gerechtsdeur-
waarder heeft vastgesteld dat er slechts één, door middel van een paswoord beveiligde, toegang tot 
de tool en de te verzamelen gegevens is, wijzigt hij het bestaande paswoord, zonder dit mee te delen 
aan derden. De gerechtsdeurwaarder logt vervolgens af om, desgevallend na nieuwe aanmelding ter 
verificatie van de gewijzigde toegang, proces-verbaal op te maken van zijn bevindingen. De 
verzegeling gebeurt op die wijze dat noch manipulaties mogelijk zijn, noch kennis kan genomen 
worden van de data die zullen worden ontvangen.  
10.7.  In geval van (technische) incidenten kan de verzegeling door de gerechtsdeurwaarder tijdelijk 
opgeheven worden om, nadat het incident is verholpen, opnieuw aangebracht te worden. De 
gerechtsdeurwaarder houdt toezicht gedurende de periode van ontzegeling.  
10.8. De eigenlijke stemperiode loopt van 5 november 2018 om 0 uur tot 13 november 2018 om 
24 uur. Onverwijld na het afsluiten van de stemperiode wordt onder toezicht van 
gerechtsdeurwaarder Weyns de opslag van de uitgebrachte stemmen geopend. Van de ontvangen 
data wordt voor elke andere manipulatie een digitale kopie genomen die wordt overhandigd aan de 
gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder maakt van zijn bevindingen een proces-verbaal op, 
waaraan een print van de digitale kopie wordt toegevoegd. Nadat de gerechtsdeurwaarder de 
digitale kopie heeft ontvangen, zijn de ontvangen data ter beschikking van Domus Medica (het 
Kiescomité). 

 
11. DE STEM 
11.1. Elk Lid dat voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 8.1. van de Statuten heeft 
één stem in de verkiezing, die geheim en niet verplicht is. 
11.2. De kiesgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen door het aanduiden op het digitale 
verkiezingsformulier voor hun Kieskring van maximum één enkele kandidaat. 

 
12. KIESRESULTATEN 

12.1 Onverwijld na het afsluiten van de periode voor het uitbrengen van de stemmen en na de 
controle door de gerechtsdeurwaarder, maakt het Kiescomité een rangorde van de kandidaten, 
gerangschikt naar aflopend aantal bekomen stemmen en rekening houdend met het bepaalde in 
artikel 8.1. van de Statuten. Bij de bepaling van het resultaat van de verkiezingen worden de 
kandidaten gerangschikt in dalende volgorde van het bekomen aantal stemmen. Bij gelijkheid van 
stemmen primeert de jongste kandidaat. 

12.2 Het Kiescomité stelt op basis van de gegevens sub 11.1 en 11.2 van dit kiesreglement per 
Kieskring (i) een lijst op van Verkozenen en (ii) een geordende lijst van de niet-verkozen Kandidaten, 
opgesteld volgens afnemend aantal stemmen. De lijsten worden opgenomen in een afsluitend 
proces-verbaal van de kiesverrichtingen dat door alle leden van het Kiescomité wordt ondertekend 
en vervolgens wordt overgemaakt aan de Raad van Bestuur. 

http://verkiezingav2018.domusmedica.be/
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12.4. Voor de geldigheid van de verkiezing is noch een minimum aantal kiezers noch een minimum 
aantal stemmen per verkozene vereist.  
12.5. Na ontvangst van het proces verbaal door de De Raad van Bestuur worden de kiesresultaten 
bekend gemaakt via de website van Domus Medica. 

Een verkozen Effectief Lid dient ook effectief zijn mandaat op te nemen.  

13. Huisartsen in Opleiding (HAIO’s) 
We houden, hoewel HAIO’s nog niet stemgerechtigd zijn, toch zo veel mogelijk rekening met hun 
bezorgdheden en waarderen ook hun inbreng. Zoals de statuten het aangeven zal het kiescomité 
hiervoor een gepaste oplossing uitwerken, teneinde een maximale democratische inbreng te 
garanderen, en dit zeker tegen de achtergrond van een Jong-Domus-initiatief. We proberen de 
mening van de ganse ledengroep op zo correct mogelijke en zo nodig genuanceerde wijze weer te 
geven. 

14. MAATREGELEN IN VERBAND MET DE PRIVACY  
14.1. De organisatie en uitvoering van de kiesverrichtingen impliceert dat Domus Medica kennis 
neemt of kan nemen van persoonsgegevens van de Leden. Echter, Domus Medica, de leden van de 
Raad van Bestuur en van het Kiescomité zullen geen handelingen stellen die erop gericht zijn 
verbanden te creëren tussen enerzijds de uitgebrachte stemmen en anderzijds de persoonsgegevens 
van de kiezers.  
14.2.  De uitgebrachte stemmen worden verwerkt zonder enig verband te leggen met de kiezer of 
de afkomst van de stem. 
14.3 De gegevens van technische aard die in het kader van de verkiezingen worden gegenereerd 
en die zouden kunnen beschouwd worden als persoonsgegevens worden enkel voor de verkiezingen 
van 2018 gebruikt en daarna vernietigd. 
 


