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Betreft :
Beheer van
ziekenhuizen

gel 

den goederenen van opgenomen patiënteœ Lm ~

De Minister van Sociale Zaken en de Minister van Volksgez:cmd::-
heid en pensioenen hebben op 28 ma art 1997 een vraaq tat
advies inzake een ontwerp van koninklijk besluit van 2:3:; Qfrta,--
ber 1964 tot bepaling van de normen die do or de ziekenhu~
en hun diensten moeten nageleefd worden aan de NRZV gerlC'ht-

A. ALGEMENE _~~RWEGINGEN

1. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen riI~
kwame en wilsonbekwame patiënten en tussen het heheer en de;,
bewaargeving van gelden en/of goederen.

2. 

Voor wilsbekwame patiënten vallen het beheer en/of de;
bewaring van gelden en/of goederen onder de bepal~nqem ~
het gemeen recht (burgerlijk wetboek).

Enerzijds is het dus inzake het beheer van gelden enl!oJff:
goederen dan ook niet aangewezen bijzondere bepali.nqen a~
te nemen in een koninklijk besluit met specifieke toapas-
sing op ziekenhuizen.

Anderzijds en gezien de ziekenhuizen regelmatig geconfram-
teerd worden met de vraag van patiënten tot bewaarqe~
van gelden en/of goederen is het wel aangewezen ~ge
bepalingen terzake vast te leggen.
Deze worden omschreven in artikel 9. quinquies, a») en: :In:»î
(zie infra).

3. 

Voor wilsonbekwame patiënten geldt de regelgeving inzak~
bewindvoering zoals bepaald in de wet van 18 juli T99T1
betreffende de bescherming van goederen van personen d1i-e:
weg~ns hun "lichaams- of geestestoestand geheel of gedeel.t::e--
lijk onbekwaam zijn die te beheren.

Enerzijds is het dus inzake het beheer van gelden ernRcrf
goederen danook niet aangewezen bijkomende bepaltJ:lg;eI1Il .iim
een koninklijk besluit op te nemen.

Anderzijds en gezien ziekenhuizen kunnen geconfronteerm
worden met patiënten die voorlopig en tijdelijk met mjj
machte zijn hun toestemming tot bewaargevinq te verlenen ~
het weI aangewezen enige bepalingen terzake vast te Ieggen-
Het betreft hier bvb. (niet-begeleide) patiënten in coma"
patiënten met verminderd bewustzijn do or intoxicatie of
trauma, kinderen...
Deze bepalingen worden omschreven in artikel gO quingtIieS;p
c) (zie infra).
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4. 

Er kan noch aan de patiënt noch aan de beheerder eniqe
verplichting voor het beheer van gelden en/of goederen of
voor de bewaargeving ervan worden opgelegd (artikel gO
guinguies, a) met uitzondering voor de tijdelijke wilsonbe-
kwame patiënt ( zie 3. supra).

B. ARTIKELGEWIJëE BESPREKING VAN MET ARTI~L 9. QUINQUIES

a) De patiënt en de beheerder mogen niet verpllcht worden-

b} De patiënt kan alleen ten overstaanvan de beheerder van:
het ziekenhuis gelden en/of goederen in bewaring geven-
Dit betekent dat de wilsbekwame patiënt ook beperkt wordt
in zijn vrijheid : in een ziekenhuis kan hij zijn gelden:
en/of goederen niet vrij in bewaring geven aan de persoou
van zijn keuze. Indien deze bepaling van toepassing wordt
zal de beheerder dit ondubbelzinnig moeten mededelen aam
zowel de patiënt aIs aIle personen werkzaam in het ziekeŒ-
huis.
De eventuele bewaarneming valt dus onder het ex:clusieve:
toezicht en verantwoordelijkheid van de beheerder die enkel
de praktische uitvoering kan delegeren.

c) Bij een voorlopige en tijdeIijke onbekwame pati.ënt zal de;
beheerder aIs goede huisvader de ge.lden en/of goederen van:
deze patiënten in bewaring nemen.
Er bestaat dan geen overeenkomst, oak niet stiIzwijqend-
Zowel ter bescherming van de patiënt a.ls de beheerder zal
de inventaris van geld en/of goederen in een register
opgetekend worden en door de hoofdgeneesheer me de onderte-
kend worden. De hoofdgeneesheer kan zich vergewissen van;
de (ziekte) toestand van de patiënt en eventueel contact
opnemen met wie deze gelden en/of goederen rechtmatig zou
kunnen opeisen. De bedrijfsrevisor heeft aIs onafhankelijk
toezichthouder inzage hebben in dit register. Bij opeising;
door derden zal de beheerder zich moeten vergewissen van- de,
rechtmatigheid ervan.

Het door de ministers voorgestelde toezicht door een cam-
missie lijkt een disproportionele beschermingsmaatregel
gezien deze bewaargeving meestal van karte(re} duur zaIL
zijn en gezien deze bewaargeving geen beheersmandaat in-houdt. 

Bavendien. zal het veelal om klein(re} bedra~nc
en/of minder waardevolle goederen handelen.
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c. VQQR~ESTELDE ONTWERPTE~ST

Artikel 90 guinauies

a) De patiënt mag in geen enkel geval, noch bij opneming" n.oCh
nadien, verplicht worden tot de bewaargeving van gel~
en/of goederen aan de beheerder, de directeur, een z~ekeŒ-
huisgeneesheer of een personeelslid. De beheerder kan ~t
verplicht worden, met uitzondering van debepalingen ~~
C),de bewaargeving van gelden en/of goederen van de pa.-
tiënt te aanvaarden.

b) 

De patiënt kan bij overeenkomst en tegen schr~ft~~
ontvangstbewijs zijn gelden en/of goederen enkel i.n be;wa-
ring geven aan de beheerder van het ziekenhuis.

c) 

Indien de patiënt niet in staat is zijn toestemmi.ng te:;
verlenen tot de in b) bedoelde bewaargeving en indien qeern
andere wettelijke beschermingsmaatregel op hem van toepas-
sing is neemt de beheerder de gelden en/of goederen vroorlmr--
pig in bewaring tot deze rechtmatig worden opgeëist.
De beheerder zal een gedag- en gehandtekende inventa:rrf.s;
opmaken van deze gelden en/of goederen in een daarvoar:
bestemd register en mede laten ondertekenen do or de hoofd-
geneesheer. Dit register ligt ten allen tijde ter inzag;e:
van de bedrijfsrevisor.


