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Artikel 1.  

§ 1. Behalve zijn Voorzitter bestaat het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform, 

bedoeld in artikel 22 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het 

eHealth-platform, uit de volgende werkende leden :  

1° zeven leden die de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen zoals bedoeld in artikel 3, 

eerste lid, 6°, van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het 

eHealth-platform; 

 

2° negen leden, die de zorgverleners en de verzorgingsinstellingen, zoals bedoeld in artikel 3, 

eerste lid, 2° en 3°, van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie 

van het eHealth-platform, evenals de representatieve organisaties van zorgverleners 

vertegenwoordigen;  

 

3° vier leden die de patiënten vertegenwoordigen, die zetelen in de Federale commissie 

"Rechten van de patiënt"; 

 

4° zes leden, die de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in de artikelen 1 en 2, eerste lid, 

2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vertegenwoordigen, waarvan twee leden 

voorgedragen door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en twee leden 

door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

5° twee leden die de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu vertegenwoordigen; 

 

6° een lid dat de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vertegenwoordigt; 

 

7° een lid dat het Federaal Kenniscentrum van de Gezondheidszorg vertegenwoordigt; 

 

8° een lid dat het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

vertegenwoordigt; 

 



9° een lid dat de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie 

vertegenwoordigt; 

 

10° een lid dat de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging vertegenwoordigt; 

 

11° zes leden met ervaring in eHealth, die de overheidsdiensten van de Gemeenschaps- en 

Gewestregeringen en de overheidsdiensten met rechtspersoonlijkheid die onder de 

Gemeenschappen en Gewesten ressorteren, vertegenwoordigen; 

 

12° de persoon belast met het dagelijks bestuur van het eHealth-platform; 

 

13° de directeur-generaal van het eHealth-platform. 

 

§ 2. Twee ondervoorzitters worden benoemd door het Beheerscomité van het eHealth-platform onder 

de 1°, 2°, 3°, 4°, 5° of 6° bedoelde werkende leden. Eén van beiden neemt het Voorzitterschap 

van het Comité waar in geval van afwezigheid of verhindering van de Voorzitter. 

 

§ 3. De leden bedoeld in § 1, 9°, 10° en 11°, nemen deel aan de vergaderingen van het Overlegcomité 

met de gebruikers van het eHealth-platform met adviserende stem. 

 

§ 4. De leden oefenen strategische functies uit binnen de instanties die ze vertegenwoordigen en 

moeten over een bepaalde ervaring beschikken in het kader van de elektronische 

gegevensuitwisselingen binnen de gezondheidssector. 

 

 



 

Art. 2.  

Er wordt een plaatsvervangend lid aangeduid voor elk van de werkende leden bedoeld in artikel 1, § 1. 

 

 

Art. 3.  

De mandaten van ondervoorzitter en van werkend en plaatsvervangend lid worden uitgeoefend voor 

een periode van zes jaar. Ze kunnen worden verlengd. 

 

De werkende en plaatsvervangende leden worden, in voorkomend geval, benoemd op voordracht van 

de instanties die ze vertegenwoordigen. 

 

 

Art. 4.  

Binnen het overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform wordt een eHealth-stuurgroep 

opgericht. 

 

Hij bestaat uit :  

1° de Voorzitter; 

2° de ondervoorzitters; 

3° de persoon belast met het dagelijks bestuur van het eHealth-platform; 

4° de directeur-generaal van het eHealth-platform; 

5° twee leden aangeduid onder de werkende leden bedoeld in artikel 1, § 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° en 6°. 

 

De eHealth-stuurgroep organiseert en coördineert de activiteiten van het Overlegcomité met de 

gebruikers van het eHealth-platform en bereidt diens vergaderingen voor.  

 

 

Art. 5.  

De Minister bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid en de Minister 

bevoegd voor de Informatisering van de Staat zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van 

dit besluit. 


