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WET VAN 25 JANUARI 1999 HOUDENDE SOCIALE
BEPALINGEN
(Belgisch Staatsblad 6 februari 1999).*
Hieronder volgt een overzicht van een aantal artikelen uit de wet houdende sociale
bepalingen van 25 januari 1999 die de Orde van geneesheren zouden kunnen
interesseren.
[...]

Geneeskundige commissie (art. 186)
Indien, wegens fysieke of psychische ongeschiktheid van de beroepsbeoefenaar, diens
visum moet ingetrokken worden of het behoud ervan afhankelijk gemaakt van de
aanvaarding, door de betrokkene, van bepaalde beperkingen, kan de geneeskundige
commissie zich slechts uitspreken na het advies van drie geneesheren-deskundigen te
hebben ingewonnen.
Zolang de betrokkene zich aan het onderzoek door deze deskundigen onttrekt, kan aan
zijn beroepspraktijk niet worden geraakt.
Om hieraan te verhelpen, wordt in een nieuwe alinea van art. 37, §1, 2°, b, van het
K.B. nr. 78 bepaald dat "de beroepsbeoefenaar niet de vrijheid heeft om zich aan het
onderzoek door de deskundigen te onttrekken." Doet hij dat toch, dan "kan de
geneeskundige commissie, bij eenparige beslissing, het visum intrekken of het behoud
ervan afhankelijk maken van het feit dat de betrokkene de beperkingen aanvaardt die
hem/haar worden opgelegd gedurende de periode die nodig is om het advies van de
deskundige in te winnen. Die periode mag nooit meer dan drie maanden, herhaalbaar,
bedragen.
Wanneer zijn fysieke of psychische ongeschiktheid dusdanig is dat ernstige gevolgen
voor de patiënten kunnen worden gevreesd, kan de geneeskundige commissie, bij
eenparige beslissing, het visum intrekken of het behoud ervan afhankelijk maken van
het feit dat de betrokkene de beperkingen aanvaardt die hem/haar worden opgelegd
gedurende de periode die nodig is om het advies van de deskundige in te winnen. Die
periode mag noiot meer dan twee maanden, herhaalbaar, bedragen.
De voorlopige intrekking of het voorwaardelijke behoud van het visum neemt een
einde zodra de geneeskundige commissie een definitieve uitspraak heeft gedaan".

[...]

*Deze nota werd opgesteld ter attentie van de leden van de Nationale Raad met het
oog op het eventueel uitbrengen van een advies over bepaalde erin besproken
onderwerpen.
N.B. : Zowel wat de mededeling van disciplinaire beslissingen aan de Dienst voor
geneeskundige controle van het Riziv als wat de geneeskundige commissies betreft is
een advies van de Nationale Raad in voorbereiding.
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