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24 NOVEMBER 1997. -  Koninklijk besluit betreffende de 

Belgische transplantatieraad 

Koninklijk besluit betreffende  

wegnemen en toewijzen  

van organen van menselijke oorsprong. 
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Gewijzigd door: 
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HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1 

 

 

 

HOOFDSTUK II. Art. 2 

 

 

 

HOOFDSTUK III. - De Belgische transplantatieraad. Art. 3-5 

 

 

 

HOOFDSTUK IV. - Het toewijzingsorganisme voor organen. Art. 6-7 

 

 

 

HOOFDSTUK V. - Algemene bepalingen betreffende het wegnemen,  

het afleveren en transplanteren van organen. Art. 8-11 

 

 



Coordinatie--Organen--Transplanteren--Belgische transplantatieraad--KB-24-11-1997.doc 

 3 / 7 

 

 

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. 

 

Artikel 1.  

In dit besluit verstaat men onder : 

1° Een orgaan : een orgaan, geheel of gedeeltelijk en van menselijke oorsprong; 

 

2° Een transplantatieprogramma : de werkzaamheden die nodig zijn om een orgaan of groep  

van organen weg te nemen en over te planten; 

 

3° Een transplantatiecentrum : een erkende functie of dienst in een ziekenhuis die één of meer  

orgaantransplantatieprogramma's organiseert; 

 

4° Het toewijzingsorganisme van organen : een instelling die samenwerkt met verscheidene  

transplantatiecentra, eventueel van verschillende landen en die, met het oog op het 

waarborgen van een optimale toewijzing van organen, de administratieve en medische 

karakteristieken van de kandidaat-ontvangers centraliseert. 

 

Het wijst de organen toe die in België weggenomen of overgeplant worden conform de 

geldende regels, inzonderheid die welke in dit besluit worden bepaald; 

 

5° De wachtlijst : een lijst van kandidaat-ontvangers voor een bepaalde orgaantransplantatie,  

bijgehouden door het toewijzingsorganisme. Zij bevat de administratieve en de medische 

gegevens van de kandidaat-ontvanger, inzonderheid de compabiliteits- en de medische 

hoogdringendheidskarakteristieken evenals alle gegevens die nodig zijn om een rangorde bij 

de transplantatie te bepalen, inzonderheid deze beoogd in artikel 7, § 1 en § 2. 

 

 

HOOFDSTUK II. 

 

Art. 2.  

§ 1. Elk orgaan dat met het oog op transplantatie weggenomen wordt, moet aan het erkend 

toewijzingsorganisme gemeld worden. 

 

§ 2. Organen mogen met het oog op hun transplantatie alleen maar afgeleverd worden aan 

centra die erkend zijn in toepassing van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd  

op 7 augustus 1987. 
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HOOFDSTUK III. - De Belgische transplantatieraad. 

 

Art. 3.  

§ 1. Er wordt een Belgische transplantatieraad opgericht. 

 

§ 2. Die raad is samengesteld uit : 

1° een lid per transplantatiecentrum voorgedragen door de Belgische  

Transplantatievereniging; 

 

2° vijf leden, voorgedragen door de wetenschappelijke verenigingen van geneesheren- 

specialisten voor de disciplines die bij de orgaandonatie nauw betrokken zijn; 

 

3° een voorzitter-geneesheer, aangewezen door de Minister tot wiens bevoegdheid de  

Volksgezondheid behoort; 

 

4° drie vertegenwoordigers, voorgedragen door de ziekenfondsen; 

 

5° twee leden voorgedragen door het raadgevend comité voor bio-ethiek opgericht door de  

wet van 6 maart 1995; 

 

6° een geneesheer-ambtenaar voorgedragen door het RIZIV; 

 

7° een geneesheer, ambtenaar bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en  

Leefmilieu, aangewezen door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid 

behoort, en die het secretariaat van de Raad waarneemt. 

 

8° twee verpleegkundigen transplantcoördinatoren voorgedragen door de Raad van 

Universitaire Ziekenhuizen van België. 

 

§ 3. De in punt 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 8° 1 tot 6 bedoelde leden van de Belgische 

transplantatieraad worden door Ons benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar. 

Deze hernieuwing is slechts eenmalig. 

 

§ 4. De leden bedoeld in § 2, 1°, 2°, 3°, 4° en 8° § 2, 1°, 2°, 3° en 4° zijn stemgerechtigd; 

ieder van hen heeft een plaatsvervanger, door Ons benoemd. 

 

§ 5. De Raad neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid. Bij staking van de stemmen, is 

de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
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Art. 4.  

De Belgische transplantatieraad is ermee belast : 

1° Aan de Koning maatregelen voor te stellen ter bevordering van : 

a) de orgaandonatie; 

b) de kwaliteit en veiligheid van de weggenomen organen; 

c) de optimale toewijzing van de weggenomen organen. 

2° Adviezen betreffende het wegnemen en het transplanteren van organen, op verzoek of op 

eigen initiatief te formuleren aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid. 

 

De Belgische transplantieraad is ermee belast : 

1° Aan de Koning maatregelen voor te stellen ter bevordering van : 

a) de orgaandonatie; 

b) de kwaliteit en veiligheid van de weggenomen organen; 

c) de optimale toewijzing van de weggenomen organen. 

2° In samenwerking met het erkende toewijzingsorganisme voor organen en met de centra  

voor orgaantransplantatie volgt voormelde Raad de statistieken op, omstandig en per 

centrum, van de in België weggenomen of getransplanteerde organen, met hun kenmerken 

inzake immuniteit, kwaliteit en veiligheid. Hij brengt verslag uit aan de Koning. 

3° Hij spreekt zich, op verzoek of op eigen initiatief, voorafgaandelijk uit over elke wijziging  

van de in artikel 7, par.1 en § 2, bedoelde regels. 

4° Hij geeft aan de Koning een advies over de erkenning van het toewijzingsorganisme voor  

organen, voor wat betreft zijn werkzaamheden met de Belgische centra voor het wegnemen 

en het transplanteren van organen. 

 

Dat advies steunt op de conformiteit met wetten en reglementen die betrekking hebben op het 

wegnemen en transplanteren van organen. 

 

Art. 5.  

De Koning kan, voor de in artikel 4, 4° beoogde materies, alleen afwijken van het advies van 

de Belgische transplantatieraad door een met redenen omkleed koninklijk besluit. 
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HOOFDSTUK IV. - Het toewijzingsorganisme voor organen. 

 

Art. 6.  

§ 1. Het toewijzingsorganisme voor organen is een instelling die de samenwerking organiseert 

tussen de transplantatiecentra van verscheidene landen met het oog op het bereiken van de 

optimale compatibiliteit van de weggenomen organen met de kandidaat-ontvangers en op het 

reduceren van de wachttijd. 

 

§ 2. Het wordt door Ons erkend voor de activiteiten die het uitoefent ten opzichte van de 

Belgische centra voor het wegnemen en transplanteren van organen. 

 

Art. 7.  

Om de in artikel 6. § 2. bedoelde erkenning te bekomen, neemt het toewijzingsorganisme voor 

organen volgende regels in acht : 

§ 1. Het toewijzingsorganisme kent alleen nieuwe inschrijvingen toe als kandidaat-ontvanger 

op de wachtlijst van Belgische transplantatiecentra aan degenen die : 

hetzij de Belgische nationaliteit bezitten of hun vaste woonplaats in België hebben; 

hetzij de nationaliteit ervan bezitten of woonachtig zijn op het grondgebied van een land dat 

deelneemt aan het wegnemen van organen in het raam van hetzelfde toewijzingsorganisme. 

 

Als er voor een orgaan geen ontvanger op de wachtlijst bestaat, kan het orgaan toegewezen 

worden aan een kandidaat-ontvanger die niet aan de voorwaarden van nationaliteit of 

woonplaats, zoals bedoeld in § 1, 2de en 3de lid van dit artikel, voldoet. 

 

§ 2. Voor de toewijzing van organen houdt het toewijzingsorganisme tenminste rekening met 

volgende elementen : 

1° de compatibiliteit van het orgaan met de ontvanger; 

 

2° de medische urgentie en de effectieve wachttijd van de kandidaat-ontvangers; 

 

3° een redelijk evenwicht tussen het aantal organen dat uit België geëxporteerd wordt en het  

aantal dat er naar toe geïmporteerd wordt; 

 

4° de afstand tussen het centrum waar een orgaan weggenomen wordt en dat waar het  

overgeplant wordt. 

 

§ 3. Het informeert de Belgische transplantatieraad volledig en regelmatig over de 

transplantatie van de organen die in de Belgische transplantatiecentra zijn weggenomen en 

toegewezen. 
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HOOFDSTUK V. - Algemene bepalingen betreffende het wegnemen, het afleveren en 

transplanteren van organen. 

 

Art. 8.  

§ 1. Organen kunnen alleen worden weggenomen bij levende of overleden donoren in 

samenwerking met een erkend transplantatiecentrum. 

 

§ 2. Het erkend toewijzingsorganisme voor organen moet zonder verwijl door het 

transplantatiecentrum op de hoogte worden gebracht van elk orgaan dat in België wordt 

weggenomen of getransplanteerd, alsook van de kenmerken inzake compatibiliteit, kwaliteit 

en veiligheid. 

 

Art. 9.  

De voorzitter en de leden van de Belgische transplantatieraad Belgische Raad voor 

Orgaantransplantatie hebben recht op : 

1° een presentiegeld, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Regent van  

15 juli 1946 dat het bedrag van de presentiegelden en de kosten bepaalt, welke uitgekeerd 

worden aan de leden van de vaste commissies die van het departement van 

Volksgezondheid en het Gezin afhangen. 

 

De leden die ambtenaar zijn kunnen alleen aanspraak erop maken in de mate waarin hun 

aanwezigheid op de vergaderingen prestaties vergt buiten hun gewone diensturen; 

 

2° de terugbetaling van de reiskosten overeenkomstig het koninklijk besluit van  

18 januari 1965, houdende algemene regeling inzake reiskosten; 

 

3° de terugbetaling van de verblijfskosten, overeenkomstig het koninklijk besluit van  

24 december 1964, tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfskosten toegekend 

aan de leden van het personeel van de ministeries. 

 

Voor de toepassing van dit artikel worden de leden van de Belgische Raad voor 

Orgaantransplantatie die geen ambtenaar zijn gelijkgesteld met de ambtenaren die een graad 

bekleden van rang 15 tot 17. 

 

Art. 10.  

Wanneer er, in uitvoering van de wet op de ziekenhuizen gecoördineerd op 7 augustus 1987, 

erkenningsnormen met betrekking tot de in dit besluit bedoelde transplantatiecentra 

uitgevaardigd worden, moeten de centra hieraan beantwoorden ten laatste op de eerste dag 

van de dertiende maand na publicatie van het besluit dat bedoelde erkenningsnormen vaststelt. 

 

 

 


