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• Situering  
 

Het organiek besluit van 19 november 1982 vormt de wettelijke basis voor de oprichting van 

drie specifieke werkgroepen: de werkgroep Universitaire ziekenhuizen (KB van 19/11/1982), de 

werkgroep Psychiatrie (KB van 20 mei 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 

19/11/1982) en de werkgroep RVT (KB van 20 mei 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 19/ 11/ 1982). 

 

1. De permanente werkgroep Psychiatrie 

De permanente werkgroep Psychiatrie werd in het bijzonder opgericht omdat er in 1994 nieuwe 

initiatieven tot stand kwamen (zoals de psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor 

beschut wonen, de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten) die 

niet in de wetgeving van 1982 waren opgenomen, en waarvoor een orgaan met een andere 

expertise dan de kennis van ziekenhuismateries, zoals bedoeld in artikel 32 van de wet op de 

ziekenhuizen, moest worden opgericht. 

Bij de aanvang in 1994 bestond de permanente werkgroep Psychiatrie uit leden van de Raad, 

alsook uit externe experts, zoals familie- en patiëntenorganisaties, vertegenwoordigers van de 

CGG’s (die onder de bevoegdheid vallen van de drie Gemeenschappen) en de betrokken 

administraties van de drie Gemeenschapsoverheden. Bij de initiële samenstelling was er een 

goed evenwicht tussen de diverse beroepsgroepen (artsen-psychiaters, verpleegkundigen, 

psychologen…), de universiteiten, de taalgroepen en de filosofische overtuigingen.  

In de loop der jaren verdwenen een aantal van deze evenwichten en verbindingsfuncties. Aan 

de permanente werkgroep Psychiatrie kende de wetgever bovendien een ruime en globale 

bevoegdheid toe inzake GGZ (Programmatie/Erkenning en Financiering) die enerzijds ruimer is 

dan die van de Afdelingen (dus niet alleen ziekenhuismateries, maar ook PVT en initiatieven 

voor Beschut Wonen), anderzijds was de werkgroep overlappend met zowel de bevoegdheden 

van de Afdeling Programmatie/Erkenning als van de Afdeling financiering wat de 

ziekenhuissector betreft. 

 

2. De permanente werkgroep RVT 

De werkgroep RVT functioneert volgens het ritme van de adviesaanvragen over deze materie. 

De laatste jaren is dat veeleer beperkt. De aanwezigheid van de voorzitter van de werkgroep in 
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het Bureau garandeert een vlotte doorstroming; de redenen die tot de oprichting van deze 

specifieke werkgroep hebben geleid, zijn dezelfde als die die voor de werkgroep “psychiatrie” 

werden aangehaald. De werkgroep heeft adviesbevoegdheid gekregen wat de RVT’s betreft, 

terwijl de Afdelingen, ten overstaan van de wet, enkel bevoegd waren voor de ziekenhuizen; 

voor de samenstelling van de Afdelingen was enkel kennis van ziekenhuismateries vereist. 

 

3. De werkgroep Universitaire ziekenhuizen 

Vóór 1982 was er een Ziekenhuisraad die uit twee Commissies bestond: een Algemene 

Commissie en een Universitaire Commissie, die respectievelijk bevoegd waren voor de niet-

universitaire en de universitaire ziekenhuizen. Sinds 1982 zijn de Afdelingen van de Nationale 

raad voor ziekenhuisvoorzieningen zowel voor de universitaire als voor de niet-universitaire 

ziekenhuizen bevoegd. Er werd via koninklijk besluit een permanente werkgroep opgericht die 

met de specifieke problemen van de universitaire ziekenhuizen werd belast. 

Uit de raadpleging van de betrokken actoren blijkt een reële vraag naar een betere werking en 

een hogere graad van betrokkenheid. Thans behandelt de werkgroep uitsluitend individuele 

financieringsdossiers.  

 

• Voorstellen tot oplossing 

 

Er worden verschillende pistes naar voren geschoven om de werkzaamheden van de Nationale raad voor 

ziekenhuisvoorzieningen coherenter te laten verlopen door middel van een doorgedreven integratie en 

een betere communicatie tussen werkgroepen, Bureau en plenaire afdelingen. Daardoor zal de Raad 

sneller advies kunnen verstrekken aan de federale overheid.  

 

 

1. Een andere benaming van de werkgroepen  

Gezien de evolutie in de drie bovenvermelde sectoren en opdat die werkgroepen het kader van de 

financiering en van de normen naar een meer conceptuele benadering kunnen verlaten, wordt de 

werkgroep psychiatrie omgedoopt tot werkgroep “geestelijke gezondheidszorg”, de werkgroep RVT 

krijgt de nieuwe naam “langdurige en transversale zorg” en de “universitaire” werkgroep wordt de 

werkgroep “universitaire ziekenhuizen”.  



 

 

4 

 

2. Een meer geïntegreerde, volwaardige en evenwichtige samenstelling van de 

permanente werkgroep geestelijke gezondheidszorg en een optimalisering van 

de werking  

Voor wat de GGZ-voorzieningen en -diensten betreft, moet erover gewaakt worden dat er 

expertise wordt ingebracht vanuit de verschillende types voorzieningen, dus zowel vanuit de 

psychiatrische ziekenhuizen als de PAAZ-diensten, de initiatieven voor Beschut Wonen, de 

revalidatiesector en de CGG’s. Als enkele leden van de permanente werkgroep geestelijke 

gezondheidszorg bovendien een meervoudige expertise hebben op het vlak van bv. 

eerstelijnszorg (huisartsen en thuisverpleegkundigen), minderjarigen, of raakvlakken hebben 

met gehandicaptenzorg, verslavingszorg en forensische zorg, dan zou dit vast en zeker ook een 

meerwaarde betekenen. De vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en Gewesten 

worden uitgenodigd als de thematiek van de dossiers raakt aan een onderwerp/domein dat 

onder hun bevoegdheid valt. 

 

Alhoewel de adviezen geen betrekking hebben op specifieke klinische aspecten van de 

zorgverlening moet erover gewaakt worden dat er bij de leden voldoende expertise aanwezig is 

in verband met de inhoudelijke én de organisatorische aspecten van zorgverlening, en dit zowel 

voor de leeftijdsdoelgroep volwassenen, de leeftijdsdoelgroep kinderen en jongeren als de 

leeftijdsdoelgroep ouderen.  

Bovendien zou het goed zijn dat er ook een aantal leden van de permanente werkgroep 

“geestelijke gezondheidszorg” zitting hebben in de Afdeling financiering en de Afdeling 

Erkenning en Programmatie. 

De NRZV stelt dan ook voor om voor de samenstelling van de permanente werkgroep 

“geestelijke gezondheidszorg” enerzijds leden van de plenaire afdelingen “Programmatie en 

erkenning” en “Financiering’ aan te wijzen, en anderzijds personen aan te wijzen die de 

sectoren van de geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigen of die een expertise in 

bovenvermelde domeinen kunnen aantonen. 

 

De leden van de werkgroep worden door de Minister van Volksgezondheid benoemd. 

 

Zoals hierboven aangegeven heeft de Wetgever de werkgroep een zekere bevoegdheid 

toevertrouwd op het vlak van programmatie, erkenning en financiering, waardoor het 

activiteitsdomein veel ruimer is dan louter de ziekenhuissector.  
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De werkgroep “geestelijke gezondheidszorg” kan dus over al die materies beraadslagen met 

dien verstande dat de werkgroep zijn ontwerp van advies aan één of aan beide plenaire 

afdelingen moet voorleggen, in elk geval wat de ziekenhuissector betreft, én kan beraadslagen 

over de gevolgen van adviezen omtrent andere structuren voor die ziekenhuissector. De 

coherentie van het geheel is prioritair. 

3. Een meer geïntegreerde samenstelling en een uitbreiding van de 

bevoegdheden van de permanente werkgroep ‘langdurige en transversale zorg’  

Net zoals er voor de permanente werkgroep “geestelijke gezondheidszorg” is voorgesteld, stelt 

de Raad voor leden van beide plenaire afdelingen aan te wijzen, aangevuld met experts die ook 

door de bevoegde Minister worden benoemd. 

De feiten tonen aan dat de huidige permanente werkgroep ‘RVT’ onderwerpen behandelt die 

buiten het kader van de rust- en verzorgingstehuizen vallen. Daarom stelt de NRZV voor dat de 

toekomstige werkgroep enerzijds de problematiek van chronische zorg behandelt, ongeacht de 

leeftijdscategorie. Anderzijds dient deze werkgroep, gezien de notie ‘chronische zorg’ een zeer 

brede dimensie omvat (patiënten afkomstig van diverse instellingen en diensten, zoals 

ziekenhuisdiensten, RVT, of vormen van alternatieve zorg), zich te buigen over het transversale 

luik van deze problematiek, rekening houdend met de totaliteit van de zorg en met de 

mogelijkheid om een coherent beleid ter zake voor te stellen. De vertegenwoordigers van de 

Gemeenschappen en Gewesten worden uitgenodigd als de thematiek van de dossiers raakt aan 

een onderwerp/domein dat onder hun bevoegdheid valt. 

 

 

Net zoals de werkgroep “geestelijke gezondheidszorg” kan de werkgroep “langdurige en 

transversale zorg” over alle materies waarvoor het bevoegd is, beraadslagen, met dien 

verstande dat de werkgroep zijn ontwerp van advies aan één of aan beide plenaire afdelingen 

moet voorleggen.  

4. Een noodzakelijke uitbreiding van de plenaire afdelingen “Programmatie en 

erkenning” en “Financiering” 

Zoals hierboven wordt vermeld, stelt men voor dat er leden van de plenaire Afdelingen 

worden aangewezen bij de samenstelling van de werkgroepen “geestelijke 

gezondheidszorg” en “langdurige en transversale zorg”. Men verhoogt derhalve het aantal 

leden van beide afdelingen met vier (twee leden met expertise in het domein van de 

geestelijke gezondheidszorg en twee leden die vertrouwd zijn met de problematiek inzake 

langdurige en transversale zorg). Door die extra leden zullen de werkgroepen 

representatiever zijn wat de finale goedkeuring van de adviezen zal vergemakkelijken.  
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Van deze uitbreiding moet worden gebruik gemaakt om de representativiteit van de sector, 

in het bijzonder van de zorgverstrekkers, te verhogen.  

 

5. Behandeling van kwesties door de werkgroep “universitaire ziekenhuizen” die 

het algemene gezondheidsbeleid inzake programmatie, erkenning en 

financiering van de universitaire ziekenhuizen betreffen en niet enkel de 

behandeling van individuele financieringsdossiers. 

 

De werkgroep “universitaire ziekenhuizen” kan over alle materies betreffende de 

universitaire ziekenhuizen beraadslagen en adviezen formuleren, gelet op hun eigen functie 

op het gebied van patiëntenverzorging, het klinisch onderricht, het toegepast 

wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de evaluatie van 

de medische activiteiten overeenkomstig artikel 4 van de wet betreffende de ziekenhuizen 

en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008. 

De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de universitaire ziekenhuizen, 

aangewezen in uitvoering van artikel 4 van de wet op de ziekenhuizen, en meer in het 

bijzonder bij het KB van 7 juni 2004 tot vaststelling van de voorwaarden om te worden 

aangewezen als universitair ziekenhuis, universitaire ziekenhuisdienst, universitaire 

ziekenhuisfunctie of universitair zorgprogramma, eventueel aangevuld met experts 

aangewezen door de bevoegde Minister. De adviezen moeten door het bureau aan één of 

beide plenaire afdelingen worden voorgelegd.    

 

 

6. Aanwezigheid van de voorzitters van de permanente werkgroepen op het Bureau 

De voorzitters van de permanente werkgroepen worden systematisch uitgenodigd op de 

vergaderingen van het Bureau. als vertegenwoordigers van hun werkgroepen. Ze nemen deel 

aan de vergaderingen van het Bureau wanneer de dossiers die hen aanbelangen, worden 

behandeld. 
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7. Om een optimale coherentie van de werkzaamheden van de Raad te 

waarborgen, stelt deze voor de duur van de mandaten van de leden van de 

permanente werkgroepen te laten samenvallen met die van de leden van het 

bureau en van de plenaire afdelingen. 

De NRZV stelt voor dat gedurende die periode er een evaluatie zou gebeuren van die 

nieuwe aanpak zodat hieruit conclusies kunnen worden getrokken bij de volgende 

vernieuwing van de leden van de Raad. 

 

8.  Een transparant besluitvormingsproces binnen de werkgroepen geestelijke 

gezondheidszorg, langdurige en transversale zorg, en universitaire ziekenhuizen 

 

 Het Bureau zal de bespreking en behandeling van een adviesaanvraag onder de betrokken 

werkgroepen verdelen.  

 

 

De thema’s die op initiatief van de werkgroepen worden voorgesteld (die tot het opstellen 

van een adviesaanvraag kunnen leiden) worden door de voorzitter van de betrokken 

permanente werkgroep ingediend en worden eventueel met de leden van het Bureau 

besproken; immers, zoals opgenomen in punt 6 zijn de voorzitters van de permanente 

werkgroepen steeds aanwezig bij de bespreking van hun dossiers in het Bureau, dit om een 

optimale communicatie te waarborgen. 

 

Samen met deze aanpassing wordt de regel ingevoerd dat leden die in de werkgroep hun 

collega’s van de werkgroep niet hebben overtuigd van hun standpunt, bij de algemene 

bespreking in de Afdeling niet opnieuw dezelfde bezwaren kunnen opwerpen alsof er geen 

werkgroepbespreking is geweest. De adviezen van de werkgroepen zouden door de nieuwe 

werkwijze dermate breed gedragen en evenwichtig moeten zijn dat de goedkeuring bij de 

algemene bespreking vlot verloopt. 

Door de aanwezigheid van de voorzitters van de werkgroepen bij de “voorbespreking” van 

een adviesaanvraag in het Bureau en tijdens de plenaire vergadering van de afdelingen 

“Programmatie/Erkenning en/of “Financiering” moet het mogelijk zijn om bij de 

behandeling van de adviesaanvraag maximaal rekening te houden met de verwachtingen 

van het bureau. 
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Het ontwerp van advies van de werkgroep wordt aan de leden van het Bureau bezorgd. Het 

Bureau evalueert of het ontwerp van advies voldoet aan de adviesaanvraag. Bij een 

positieve evaluatie wordt het ontwerp van advies ter goedkeuring voorgelegd aan de 

betrokken plenaire Afdeling; al naargelang het dossier kan/kunnen de betrokken plenaire 

afdeling(en) hetzij opmerkingen formuleren betreffende het ontwerp van advies, hetzij zelf 

een advies formuleren indien dit tot hun wettelijke bevoegdheid behoort.    

Om geen tijd te verliezen, is het wenselijk dat die evaluatie door het Bureau uiterlijk een 

week vóór het verzenden van de agenda van de plenaire afdelingen plaatsvindt. 

Het advies wordt door het Bureau elektronisch bekrachtigd en naar de Minister verstuurd.  

Wellicht moet deze besluitvormingsprocedure expliciet ingeschreven worden in het 

huishoudelijk reglement van de NRZV. 

Een schema met de verschillende stappen in de besluitvorming is bijgevoegd. 
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Ontwerp van advies wordt voorgesteld tijdens de plenaire Fin 
en/of P&E 

(voorzitters van de betrokken WG zijn aanwezig) 

Adviesaanvraag  

Oriënterende bespreking binnen het bureau 
 (voorzitters van de 3 aanwezige WG) 

Goedkeuring 

Afdeling P&E 
 + 4 leden van de WG 

(2 langdurige en 
transversale zorg en 2 

geestelijke 
gezondheidszorg) 

Afdeling FIN 
 + 4 leden van de WG 

(2 langdurige en 
transversale zorg en 2 

geestelijke 
gezondheidszorg 

Ontwerp van advies wordt voorgelegd aan het bureau (1 week 

voor de plenaire vergadering) 

 

Overgezonden naar de bevoegde 

WG 

Bekrachtiging door het 

bureau 

Verzending naar 

Minister 

Advies op initiatief van 
een WG 


