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28 JUNI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van
de voorwaarden tot het verkrijgen
van de erkenning van huisartsenkringen
BS 05-10-2002

HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen en Algemene bepalingen
Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° praktijkvoerende artsen :
erkende huisartsen, huisartsen in beroepsopleiding en algemeen geneeskundigen
met verworven rechten;
2° huisartsenkring :
een vereniging, welke alle vrijwillig toegetreden praktijkvoerende artsen groepeert,
die binnen een welbepaalde geografisch omschreven een aaneengesloten zone
hun beroepsactiviteit uitoefenen, ten einde de opdrachten geformuleerd
onder hoofdstuk III van onderhavig besluit uit te voeren;
3° huisartsenwachtdienst :
een uitgewerkt beurtrolsysteem dat regelmatige een normale verstrekking
van huisartsgeneeskundige zorgen aan de bevolking garandeert en
dat wordt beheerd door praktijkvoerende artsen binnen de huisartsenzone,
zoals bedoeld in artikel 1, 4°, van dit besluit;
4° huisartsenzone :
een aaneengesloten geografisch gebied van één of meerdere gemeenten - of
deel van een gemeente in de grote agglomeraties
van Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik - dat tot het werkgebied
van een huisartsenkring behoort.
Art. 2.
Om te worden erkend en erkend te blijven moeten de huisartsenkringen voldoen
aan de hiernavolgende voorwaarden.
HOOFDSTUK II. - Voorwaarden ter erkenning van huisartsenkringen
Art. 3.
Slechts één huisartsenkring kan worden erkend per huisartsenzone,
welke wordt vastgesteld naar aanleiding van de individuele erkenning van de betrokken kring.
In afwijking van het eerste lid, kan in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, het geografisch
gebied van één of meerdere gemeenten behoren tot het werkgebied van twee huisartsenkringen,
respectievelijk een Franstalige en een Nederlandstalige kring, op voorwaarde dat per taalrol
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad volledig wordt gedekt.
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Art. 4.
§ 1. De huisartsenkring is een vereniging :
1° welke is samengesteld uit alle vrijwillig toegetreden huisartsen,
wier praktijk gevestigd is binnen de huisartsenzone, waarbinnen de huisartsenkring
zijn activiteit uitoefent;
2° die verplicht is elke huisarts, die binnen bovenvermelde huisartsenzone
zijn praktijk heeft gevestigd en uitoefent, als volwaardig lid op te nemen;
3° die bij de erkenningsaanvraag het bewijs levert, redelijke inspanningen
te hebben gedaan ten einde alle huisartsen van bedoelde zone tot participatie
aan te moedigen.
§ 2. De huisartsenkring neemt de juridische vorm aan van een vereniging
zonder winstgevend doel, zoals bepaald in de wet van 27 juni 1921,
waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van
openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend.
§ 3. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, vastgesteld door de Algemene Vergadering of
door een daartoe aangeduid orgaan, moet een billijke bijdrage zijn.
§ 4. Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door een Raad van Bestuur,
exclusief bestaande uit in de huisartsenzone praktijkvoerende erkende huisartsen.
In de statuten dienen wat de Raad van Bestuur betreft, de volgende voorwaarden opgenomen :
1° de bestuurders worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering en
worden gekozen onder de leden voor een termijn van 4 jaar;
2° het bestuursmandaat is maximaal tweemaal ononderbroken hernieuwbaar;
3° maximaal kunnen 2/3 van de mandaten opgenomen worden door personen van
hetzelfde geslacht.
Indien onmogelijk kan worden voldaan aan de voorwaarde bedoeld in het tweede lid, 3°,
kan ervan worden afgeweken mits bijzondere motivering opgenomen in het verslag van de
aanstellingsvergadering.
§ 5. Indien er binnen een huisartsenkring bepaalde praktijkvoerende artsen zich bekennen dat zij
behoren tot een deelgroep, die zich systematisch in de minderheid geplaatst weet met
betrekking tot de vertegenwoordiging of de organisatie van de wachtdienst, wordt op
eenvoudige vraag een vertegenwoordiger van deze deelgroep als volwaardig bestuurslid
opgenomen in de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat deze vertegenwoordiger
minstens 5 % van het ledental achter zijn kandidatuur verzamelt.
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HOOFDSTUK III. – Overgangsmaatregelen
Art. 5.
Indien in een bepaalde huisartsenzone twee of meer huisartsenkringen overeenkomstig de
bovenvermelde normering, hun erkenning aanvragen, zal bij ontstentenis van een vergelijk, de
huisartsenkring met het hoogste aantal leden worden erkend.
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