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De verkiezing van een medische raad bij fusie
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Het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en
van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen voorziet in artikel 6, § 1, dat de beheerders van de
ziekenhuizen die deel uitmaken van de fusie een overeenkomst, het zgn. fusieplan, moeten afsluiten.
Overeenkomstig §3 van voornoemd artikel moet dit fusieplan dusdanig zijn opgemaakt dat er van bij het tot
standkomen van de fusie één beheerder, één directeur, één hoofdgeneesheer, één hoofd van de
verpleegkundige diensten en één medische raad is voor alle ziekenhuizen die van de fusie deel uitmaken.
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 op de ziekenhuizen voorziet hiertoe in artikel 2, §4, dat voor de eerste verkiezing in de
fusie van ziekenhuizen de eventuele deelactiviteiten van de ziekenhuisgeneesheren in de ziekenhuizen die
gehergroepeerd worden in een fusie van ziekenhuizen, samengeteld worden voor het bepalen van de
activiteit die in aanmerking wordt genomen voor het vaststellen van het gewogen stemrecht. Uit deze
bepaling vloeit voort dat voor de geneesheren actief in slechts één ziekenhuis hun activiteitsniveau in dat
ziekenhuis op het ogenblik van de verkiezing in aanmerking wordt genomen.
Het Vast Bemiddelingsbureau vestigt de aandacht op artikel 5, §2, van het besluit van 10 augustus 1987
waarbij voorafgaand aan de verkiezingen bijzonde modaliteiten kunnen worden vastgesteld ten einde in de
medische raad een evenwichtige representatieve samenstelling te garanderen. Dit voorstel dient uit te gaan
van de algemene vergaderingen van ziekenhuisgeneesheren en dient het akkoord te bekomen van de
beheerders van de fuserende ziekenhuizen.
Indien door omstandigheden er bij het totstandkomen van de fusie er nog geen unieke medische raad zou
zijn dan moet onmiddellijk de procedure daartoe in gang worden gezet of verder gezet en afgerond zijn
binnen de in het besluit van 10 augustus 1987 voorziene maximum termijnen. In dat geval blijven de
afzonderlijke medische raden in functie om wille van de noodzakelijke continuïteit.
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