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De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen ontving een adviesaanvraag van minister 

Demotte van 27 oktober 2005 betreffende de afwijkingsbepalingen van artikel 76sexies van 

de wet op de ziekenhuizen en betreffende het koninklijk besluit van 25 april 1997 inzake de 

associatie.  

Een werkgroep onder het voorzitterschap van de heer Luc Van Roye vergaderde op 12 

januari, 31 januari en 23 februari 2006.  

 

 

A/ De vorige adviezen  

 

De Nationale Raad herinnert aan zijn adviezen van 18 juli 1996, 9 januari 1997 en 16 

december 1999. 

 

B/ Beschouwingen 
 

De Nationale Raad pleit er in het algemeen voor om alle vormen van samenwerking tussen 

ziekenhuizen aan te moedigen. 

Specifiek pleit de Raad ervoor om de mogelijkheden om associaties aan te gaan zo soepel 

mogelijk te houden en/of te maken. 

 

 

C/Voorstel van advies: 
 

 

1. Uitzonderingen en afwijkingen op artikel 76sexies. 

 

 

De Nationale Raad herhaalt zijn vorige adviezen en preciseert de volgende 

 elementen: 

 

• De Nationale Raad is van mening dat er geen algemene afwijkingen op artikel 

76sexies moeten worden voorzien.  

• De Nationale Raad zal evenwel bij de formulering van adviezen inzake afzonderlijke 

ziekenhuisdiensten, -functies, zorgprogramma’s, steeds de mogelijkheid tot specifieke 

uitzonderingen en/of afwijkingen op artikel 76sexies in overweging nemen, en dit in 

functie van elementen zoals de fysieke aanwezigheid van de patiënt.  

• De Raad zal bij die adviesverlening concreet overwegen aan welke normen een 

associatie die een zorgprogramma, dienst of functie beheert, moet voldoen en aan 

welke normen de eventuele verschillende vestigingsplaatsen moeten voldoen, in het 

bijzonder inzake de evaluatie van de kwaliteit.  

 

 

2. Aanpassing van het koninklijk besluit van 25 april 1997  

 

Voorstellen. 

 



De Nationale Raad is van oordeel dat de partners van een associatie de vrije keuze 

 moeten hebben om al dan niet een rechtspersoonlijkheid op te richten en dringt er dus 

 op aan om de definitie van de associatie aan te passen in artikel 2, 1°. 

 

De Raad is van oordeel dat het concept van de attractiezone geanalyseerd moet 

worden in het kader van de adviesvraag van de Minister mbt de problematiek van de 

zorgbekkens. 

 

Door de invoering van artikel 76sexies moet artikel 6 geschrapt worden gezien het 

 ermee is tegenspraak is. 

 

De Raad is van oordeel dat de regelgeving inzake kostprijs, boekhouding en 

 mededeling van gegevens, moet gekoppeld worden aan de eventuele voordelen en 

 aanmoedigingen voor de oprichting  van associaties. De Raad stelt derhalve voor om 

 artikelen 7 en 8 te schrappen en eventuele vervangende bepalingen te bespreken in de 

 gemengde werkgroep die zich buigt over de financiële aanmoedigingen. 

 

De Raad is van oordeel dat het vastleggen van de interne structuur van een associatie 

 de opdracht is van de deelnemende ziekenhuizen en dat zij hiervoor een ruime mate 

 van beheersvrijheid moeten hebben. De raad stelt derhalve voor om de artikelen 10 tot 

 en met 15 te schrappen met dien verstande dat de verwijzing naar de bevoegdheden 

 van de medische raad opgenomen worden in artikel 16. 

 

De raad stelt voor om artikel 16 ook aan te passen aan de voormelde noodzaak om 

 associaties te bevorderen door de administratieve verplichtingen te verkleinen en de 

 beheersvrijheid te vergroten. Deze aanpassingen betreffen enkele toevoegingen en 

 schrappingen. 

 

Gezien artikel 17 onverstaanbaar is stelt de Raad voor om het artikel te schrappen. 

 

Aanpassingen. 

 

Artikel 2,  

 

1° Associatie  : het juridisch geformaliseerd samenwerkingsverband al dan niet met 

een eigen rechtspersoonlijkheid, volgens de keuze van de partners tussen twee of meer 

ziekenhuizen, gericht op het gezamenlijk exploiteren van één of meerder 

zorgprogramma’s, ziekenhuisdiensten, -functies, -afdelingen, medische diensten,  

erkenning van de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft;   

 

2° Ongewijzigd    

 3° Schrappen. 

4° Ongewijzigd 

 

  

De artikelen 3 en 4 : Ongewijzigd. 

  

 De artikelen 5 t/m 15 : Schrappen.  

 

 



 

 

Art. 16. De beheerders van de deelnemende ziekenhuizen sluiten een overeenkomst af, 

 de “associatieovereenkomst” genoemd, die goedgekeurd moet worden door de 

 Minister die de erkenning onder zijn bevoegdheid heeft.     

In de associatieovereenkomst worden minstens de volgende aangelegenheden 

 geregeld: 

1° Ongewijzigd. 

2° Ongewijzigd. 

3° Ongewijzigd. 

4° Ongewijzigd 

5°  Schrappen 

6° Ongewijzigd  

7° de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de beheersorganen.   

8° de organisatie en de coördinatie van de administratieve activiteit.  

9° de wijze van structurering, organisatie en coördinatie van de medische activiteit 

rekeninghoudend met de bevoegdheden van de medische raden. 

10° in voorkomend geval de wijze van structurering van de verpleegkundige activiteit. 

11° Ongewijzigd 

12° Ongewijzigd 

13° Ongewijzigd 

14° Ongewijzigd 

15° Ongewijzigd  

 

 

Art. 17 Schrappen.  

 

Art. 18 Ongewijzigd. 


