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c-

Koninklijk
stelling

besluit
houdende
van de normen voor

vastde er-

kenning
van samenwerkingsverbanden
van psvchiatrische
instellingen
en
diensten.
BOUDEWIJN, Koning
Aan allen
die
wezen zullen,

8

Belgen

nu zijn
en hierna
Onze Groet.

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous

présents

et à venir

Salut

Gelet op de wet op de ziekenhuizen,
gecoôrdineerd
op 7 augustus
1987
en qewijzigd
bij de wet van 30 december 1988, inzonderheid
op artike19bis1

Vu la loi
le 7 aoOt
loi du 30
l'article

sur les hôpitaux,
coordonnée
1987 et modifiée
par la
décembre
1988, notamment
9bis;

Gelet
00 het advies
van de Nationale
Raad voor ziekenhuisvoorzieningen,
gegeven op

Vu l'avis
blissements

du Conseil
national
des étahospitaliers,
donné le

Gelet op het akkoord
ter van Begroting;

Vu l'accord

Gelet 00 het
van State;

8

der

~

Arrêté
royal
fixant
les normes d'agrément applicables
aux associations
d'institutions
et de services
psychiatriques.

advies

van de Minis-

van de Raad

Vu l'avis

du Ministre

du Conseil

du Budget;

d'Etat;

Op de voordracht
van Onze Minister
van Sociale
Zaken,

Sur la proposition
de Notre
des Affaires
sociales,

Hebben Wij
Wij :

Nous avons arrêté

besloten

en besluiten

Ministre

et arrêtons:

Artikel

Article

Onder samenwerkingsverbanden
tussen
,~svchiatrische
instellingen
en
diensten
wordt een overlegplatform,
verstaan
dat erkend is door de overheid die voor het gezondheidsbeleid
bevoegd is op basis
van artikel
59
bis of 59 ter van de ~rondwet.

Par association
d'institutions
et de
services
psychiatriques,
il
faut entendre
une plate-forme
de concertation
agréée
par l'autorité
compétente
pour la
politique
de santé en vertu
des articles
59bis ou 59ter
de la Constitution.

Het samenwerkingsverband
heeft
tot
doel :
1. onderzoek
te verrichten
en overleg
te plegen over de behoefte
aan psychiatrische
voorzieningen
in het gebled waar de instellingen
en diensten
die bij
het samenwerkingsverband
aan-

L'association

gesloten

zijn,

gevestigd

1er

a pour but:

1. de mener une étude et une concertation
sur les besoins
en matière
d'équipements
psychiatriques
dans la région
où sont
situés
les institutions
et services
membres de l'associationi

zijn;

2. over1eg
te p1egen over taakverde1ing en comp1ementariteit
op v1ak
van het aanbod van diensten,
activiteiten
en beoogde doe1groepen
om a1dus beter
te beantwoorden
aan de behoeften
van de bevo1king
en om de kwa1iteit
van de gezondheidszorg
te verbeteren.
Dit behè1st onder meer over-

2. de mener une concertàtion
sur la répartition
des tâches
et la complémentarité
en ce qui concerne
l'offre
de services,
les activités
et les groupes cibles,
afin
de mieux répondre
aux besoins
de la population
et d'améliorer
le niveau qualitatif
des soins de santé.
Cela suppose,
entre
autres,
une concertation
sur la politique

.../...

2

leg over opname-,
ontslagen doorverwijzingsbeleid
van de betrokken
voor-

d'admission,
de sortie
et de transfert
des équipements
concernés;

zieningen;
3. overleg
te plegen over de mogelijke
samenwerkingsvormen
en taakverdeling
onder meer inzake
crisisinterventie,
beschut wonen, dagactiviteiten
voor psychiatrische
pati~nten.
Samenwerkingsvormen kunnen ontstaan,
hetzij
tussen alle
bij
het overleg
betrokken
instellinqen
en diensten,
hetzij
tussen enkelen ervan.

3. de mener une concertation
sur les
formes possibles
de collaboration
et
de répartition
des tâches
en ce qui
concerne,
entre autres,
l'interventiont..-<AJ1
de crise,
les habitations
protégées,
les
activités
de jour pour patients
psychiatri
ques.
Des formes de collaboration
peuvent
s'établir
soit
entre
tous les services
et
institutions
associés
â la concertation,
soit
entre
quelques-uns
d'entre
eux.

Art.
2. Om aIs samenwerkingsverband
tussen psvchiatrische
instellingen
en diensten
te worden erkend moet aan aile
bepalingen
van dit besluit
worden voldaan.

Art.
2. Pour être agréé comme association
d'institutions
et de services
psychiatriques,
il y a lieu
de satisfaire
à toutes
les dispositions
du présent
arrêt,

Art. 3. ~ 1. De instellingen
en diensten
die bij het samenwerkingsverband
aansluiten
mogen niet verder dan 40 km van elkaar verwijderd zijn.

Art. 3. § 1er. Les institutions
et services qui adhèrent à l'association
ne
peuvent être distants
l'un de l'autre
de
plus de 40 km.

§ 2. Van het samenwerkingsverband
de hiernavolgende
psychiatrische
lingen
en diensten
deel uitmaken

§ 2. Les institutions
vants peuvent faire
ciation:

kunnen
instel:

et services
partie
d'une

suiasso~I

10 de algemene ziekenhuizen
die over een
dienst
neuro-psychiatrie
voor observatie
en behandeling
(kenletter
A en/of
kenletter
K) beschikken;

10 les hôpitaux généraux disposant d'un.
service neuropsychiatrique
d'obser.1
vation et de traitement
(index A et/ou
index K);

20 de psychiatrische

ziekenhuizen;

20 Les hôpitaux

30 de psychiatrische

verzorgingstehuizen1

30 les maisons de soins

40 de diensten

voor

geestelijke

gezond-

40 les services
tale,

wonen.

50 les

heidszorg;
50 de initiatieven

voor

beschut

initiatives

psychiatriques~

de soins

psychiatriques~
de santé

d'habitation

men-

protégée.

Om ais samenwerkingsverband
te worden erkend moet ten minste
respectieveiijk
een
van de sub 1, 2 en 4 bedoe~de
instellingen
en diensten
van het samenwerkingsverband
deel uitmaken.

Pour être agréée, l'association
doit
comprendre au moins un des services
ou
institutions
visés aux points
1°, 2°
et 4°.

§ 3. De overheid die op basis van artikel
59bis of 59ter van de Grondwet bevoegd is
voor het gezondheidsbeleid
kan afwijkingen
toestaan op de toepassing
van de §~ 1 en 2
van dit artikel.

§ 3. L'autorit~
comp~tente pour la politique
de sant~ en vertu des articles
59bis ou 59ter de la Constitution
peut
accorder des dérogations
aux §§ 1er et
2 du présent article.

./.

:'

.

;;

5.
Art.
.../...

3.Art.
4. § 1. Het samenwerkingsverband
dient het voorwerp te vormen van een
schriftelijke
overeenkomst die goedgekeurd moet worden door de overheid
bevoegd voor het gezondheidsbeleid
op basis van artikel
59bis of 59ter
van de Grondwet.

Art.
4. § 1er. L'association
doit faire
l'objet
d'une convention écrite,
approuvée par l'autorité
compétente pour la
politique
de santé en vertu des articles
59bis ou 59ter de la Constitution.

5 2. De in ~ 1. bedoelde
overeenkomst
dient
onder meer de vo1.gende aangelegenheden
te behandelen
:

§ 2. La convention
visée au § 1er doit
entre autres contenir
les éléments suivants :

1. de doelstellingen2.

1. les objectifs

de juridische

vorm van de samen-

werkingsovereenkomst
3. de :l;>artners die van het
kingsverband
deel uitmaken

samenwer-

2. la forme juridique
collaboration
3. les partenaires
ciation

de la convention

de

membres de l'asso-

4. de oprichting,
de taken en de werking
van het comité
zoals bedoeld
inart.
5

4. la création,
les tâches et le
nement du comité visé à l'article

5. de beginselen
die aan de basis
li~gen van de organisatie
van gebeurlijke
gemeenscha.~peli
j ke acti v i tel tell

les principes
de l'organisation
communes

6. de middelen
die voor de sub 5 bedoelde
activiteiten
zullen
aangewend
worden,
alsmede het beheer en gebruik
ervan

6; les moyens mis en oeuvre pour les activités visées au 5, ainsi que leur gestion
et leur utilisation

7.

de financiêle

7.

les

accords

8.

de verzekeringen

8.

les

assurances

9. de regeling
de partijen
10.

de duur

afspraken

van geschillen

van de overeenkomst

tussen
en de

opzeggingsmodaliteiten.

fonction5
:!

qui sont à la base
d'éventuelles
activités

financiers

9. les modalités
entre
les parties
10. la
lités

durée de la
de résiliation

de

règlement

convention

des
et

les

litiges
moda-

S. § 1. Elk erkend samenwerkingsverband tussen psychiatrische
instellingen en diensten
moet beschikken
over een comit~ bestaande uit vertegenwoordigers
van ieder van de onderscheidene instellingen
en diensten
die van het samenwerkingsverband
deel uit maken.

Art. 5. § 1. Chaque association
agréée
d'institutions
et de services
psychiatriques doit disposer
d'un comité composé
de représentants
des divers services
et institutions
faisant
partie
de l'association.

fi 2. Het ln § 1. bedoelde
comit~
heeft
tot opdracht
te waken over de uitvoering
van de overeenkomst.
Daarnaast
dlent
het comité alles
ln het werk
te stellen
om door taakverdeling
een
zo groot
mogelijke
complementarlteit
van de lnstellingen
en diensten
na te
streven
en de kwallteit
van de zorgverlening
te verbeteren.

§ 2. Le comité visé au § 1er a pour
mission de veiller
à l'exécution
de la
convention.
Il doit en outre mettre en
oeuvre tous les moyens permettant
d'aboutir,
par le biais d'une répartition
des tâches,
à une complémentarité
optimale des institutions
et services
et d'améliorer
la
qualité
des soins.

.,

Art.
Ph.

'"

\

4.Art. 6. Onze Minister
van Sociale
zaken is belast met de uitvoering
van dit besluit.

6. Notre Ministre
des Affaires
sociales
est chargé de l'exécution
du présent arrêté.

Art.
op

7. Le présent
vigueur

7.

Dit

besluit

treedt

in werking

Gegeven te

Donné à

Van Koningswege :

Par le Roi:

BUSQUIN.
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