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1. Context 

 

Vanuit de ziekenhuissector werd gesignaleerd aan het secretariaat van de Nationale 
Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen dat naar aanleiding van de 
coronavirus COVID-19 epidemie of pandemie en de daarbij horende organisatorische 
uitdagingen voor de ziekenhuizen, de verkiezingen van de medische raad bij meerdere 
ziekenhuizen in het gedrang komen.  

Artikel 19 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels 
met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering 
van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen 
bepaalt dat de leden van de medische raad verkozen worden voor drie jaar. Het 
respecteren van deze termijn zou in bepaalde instellingen ernstig worden bemoeilijkt, 
onder meer omwille van een onvoorzienbaar en uitzonderlijk gewijzigde medische 
activiteit binnen de ziekenhuizen.  Het is echter belangrijk dat de medische activiteit 
kan worden gevrijwaard. 

  

Om hieraan tegemoet te komen en om tot rechtszekerheid te komen voor de 
ziekenhuizen heeft het secretariaat van de NPCGZ de problematiek bestudeerd. Als 
resultaat van deze oefening werd een wijziging van het koninklijk besluit van 10 
augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en 
werking van de medische raad, voorgesteld (punt 2). Deze wijziging werd via e-mail op 
vraag van de voorzitter van de NPCGZ, Pedro Facon, voorgelegd aan de leden van de 
NPCGZ. Op basis van de resulterende opmerkingen en aanvullingen werd dit advies 
opgesteld.  

 

2. Voorstel wijziging koninklijk besluit 10 augustus 1987 

 

Een voorstel van wijzigingsbesluit werd op 10 april 2020 vie e-mail bezorgd aan de 
leden van de NPCGZ. De voornaamste punten in de voorgestelde wijziging waren: 

- Het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 dient te worden gewijzigd met 
spoedeisendheid en met terugwerking tot 1 maart 2020  
 

- Uitstellen van de verkiezingen is facultatief. 
 

- Als noodzakelijke voorwaarde is een akkoord vereist van de algemene directie 
en van de medische raad van het ziekenhuis. 
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3. Aanvullingen leden NPCGZ 

 

Uit de reacties van de leden van de NPCGZ werden de volgende elementen afgeleid. 

 

Meerdere leden zijn voorstander om de mogelijkheid te voorzien om de verkiezingen 
van de medische raad in een ziekenhuis met één jaar uit te stellen (een jaar na de 
bekendmaking van het gewijzigde koninklijk besluit). Als voornaamste reden wordt 
hierbij aangehaald dat ook wanneer de crisis achter de rug is, ziekenhuizen tijd nodig 
hebben om zich te herorganiseren. Anderen verkiezen 31 december 2020 als 
einddatum voor een mogelijk uitstel van de verkiezingen. 

Sommige leden wijzen ook op de mogelijke problemen bij de vergadering van 
ziekenhuisartsen. Die wordt op grond van artikel 34 van het koninklijk besluit van 10 
augustus 1987 minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen om verslag te krijgen over 
de uitvoering van het mandaat van de medische raad. Een alternatief kan erin bestaan 
om het verslag elektronisch ter beschikking te stellen en voor 2020 een ontheffing van 
de verplichting tot bijeenroeping te voorzien. 

Sommige leden wensen een meer algemene term in te voeren die spreekt van 
“overmacht” bij een algemene crisissituatie (o.a. pandemie), en deze dus niet te 
beperken tot de maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-crisis. Daarbij wordt 
aangevuld dat duidelijk aangegeven moet worden wie daarbij welke beslissingen 
neemt. 

Meerdere leden zijn ook voorstander van een wijziging in het koninklijk besluit van 10 
augustus 1987 die expliciet toelaat om de verkiezingen van de medische raad volledig 
op elektronische wijze te laten verlopen.  

 

4. Besluit 

 

De leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen adviseren 
om de mogelijkheid te voorzien om de verkiezingen van de medische raad in de 
ziekenhuizen uit te stellen, tot een jaar na publicatie van het gewijzigde koninklijk 
besluit, mits akkoord tussen medische raad en beheerder.  

De mogelijkheid wordt voorzien om de verkiezingen van de medische raad volledig 
elektronisch te laten verlopen. 

Daarnaast stellen de leden van de NPCGZ voor om de mogelijkheid te voorzien aan 
de vergadering van ziekenhuisartsen om op elektronische wijze verslag te krijgen over 
de uitvoering van het mandaat van de medische raad. 

 


