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Inschrijving van artsen-ambtenaren op de Lijst
van de Orde der ge¬neesheren
In het kader van een project tot harmonisering van de vergoedingen en toelagen voor
de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, legt de
directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken van het departement
Algemene Zaken en Financiën de Nationale Raad onderstaande vragen voor in
verband met de inschrijving van artsen-ambtenaren op de Lijst van de Orde der
geneesheren :
1. is een geneesheer-ambtenaar verplicht zich in te schrijven bij de Orde der
geneesheren, ongeacht de functie die hij uitoefent;
2. moet een geneesheer-ambtenaar die naast zijn functie als ambtenaar tevens een
privé-praktijk uitoefent zich eventueel tweemaal inschrijven als lid van de Orde;
3. hoeveel bedraagt het lidgeld per jaar;
4. hoe gebeurt de inschrijving bij de Orde der geneesheren in realiteit en hoe
gebeurt de inning van de lidgelden (krijgt de geneesheer bijvoorbeeld jaarlijks
bijdragenota's);
5. bestaat de mogelijkheid dat het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks
voor haar geneesheren-ambtenaren globaal de lidgelden betaalt zonder
tussenkomst van de geneesheren in kwestie (dus vereenvoudiging van de
procedure voor het ministerie aangezien de terugbetaling nu gebeurt via
schuldvorderingen)?

Antwoord van de Nationale Raad:
1. Overeenkomstig art. 2, al. 2 van het K.B. nr. 79 van 10 november 1967 betreffende
de Orde der geneesheren dient elke arts (met uitzondering van de legerartsen in
bepaalde gevallen), om in welke hoedanigheid en met welke activiteit ook in België de
geneeskunde te mogen uitoefenen, ingeschreven te zijn op de Lijst van de Orde. Dit
houdt in zich dat iedere arts die enige medische activiteit uitoefent die
noodzakelijkerwijze gerela¬teerd is met zijn/haar diploma van arts of doctor in de
geneeskunde, bij de Orde der geneesheren dient te zijn ingeschreven.
Inspectieopdrachten dienen ook onder die activiteit te worden begrepen.
2. Iedere arts kan zich slechts inschrijven op de Lijst van slechts één provinciale raad,
onafgezien van de aard van zijn geneeskundige activiteit, en dit van die provinciale
raad die bevoegd is voor de plaats waar hij zijn voornaamste medische activiteit
uitoefent.

3. Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, met inbegrip van de bijdrage voor de
Nationale Raad, wordt bepaald door de provinciale raden. Afhankelijk van de
provinciale raad schommelt deze bijdrage tussen de 6000 à 9000 fr/jaar.
4. Bij zijn aanvraag tot inschrijving op de Lijst van de bevoegde provinciale raad dient
de arts een door die provinciale raad opgesteld inschrijvingsformulier in te vullen.
Overeenkomstig art. 21, § 1, van het K.B. van 6 februari 1970 tot regeling van de
organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren dienen bij de
aanvraag om inschrijving volgende documenten gevoegd te worden:
artsdiploma geviseerd door de bevoegde provinciale geneeskundige commissie;
een verklaring van de aanvrager waarin hij de plaats aanwijst waar hij zijn
voornaamste bedrijvigheid uitoefent of zal uitoefenen;
een getuigschrift van goed zedelijk gedrag dat van niet meer dan 3 maand terug
gedagtekend is.
"Indien het dagelijks bestuur van de provinciale raad vaststelt dat een geneesheer die
de inschrijving vraagt reeds ingeschreven is of was op de lijst van een andere raad,
verwittigt het die raad van de aanvraag tot inschrijving. Het dagelijks bestuur van de
raad, waar de aanvrager ingeschreven is of was stuurt zijn dossier aan de raad, tot wie
de aanvraag tot inschrijving is gericht" (art. 21, § 2, K.B. van 6 februari 1970).
Het Bureau van de provinciale raad gaat na of de inschrijvingsvoorwaar¬den vervuld
zijn en legt het dossier aan de raad voor. Deze beslist over de aanvraag tot inschrijving
binnen de maand na ontvangst ervan (art. 22 K.B. van 6 februari 1970).
De inschrijving kan door de provinciale raad geweigerd of uitgesteld wor¬den, onder
meer wanneer de aanvrager zich schuldig heeft gemaakt aan een zo zwaarwichtig feit
dat het voor een lid van de Orde de schrapping van de Lijst tot gevolg zou hebben of
wanneer hij een zware fout heeft begaan die afbreuk doet aan de eer of de
waardigheid van het beroep (art. 6, 1°, K.B. nr. 79 van 10 november 1967).
Iedere arts, ingeschreven op de Lijst, ontvangt ieder voorjaar van zijn provinciale raad
een schrijven waarin hij wordt aangemaand de voor dat jaar vastgestelde bijdrage te
betalen binnen een vastgestelde termijn.
5. Deze mogelijkheid is wettelijk niet voorzien, doch dit kan niettemin door de
provinciale raden worden toegestaan. Hiervoor is het aangewezen dat de betrokken
artsen zich hieromtrent rechtstreeks wenden tot hun provinciale raad.
De tekst van de wettelijke bepalingen die toepasselijk zijn op de Orde van geneesheren
kunt u vinden op de website van de Orde : http://www. ordomedic.be.

