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De voorzitter van een huisartsenkring stelt de vraag of de directie van een gevangenis
beroep mag doen op de medewerking van de reguliere wachtdienst teneinde de
wachtdienst in de gevangenissen behulpzaam te zijn wegens een tekort aan
gevangenisartsen.
Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergaderingen van 25 juli en 21 november 2009 besprak de Nationale Raad uw
brief van 14 april 2009, waarin de vraag gesteld wordt of de gevangenissen voor hun
wachtdienst tijdens weekends en feestdagen een beroep mogen doen op de reguliere
wachtdienst van uw regio, en dit wegens een tekort aan gevangenisartsen.
De Nationale Raad ziet een gelijkenis met de situatie i.v.m. de wachtorganisatie in de
repatriëringscentra voor vreemdelingen.
In zijn desbetreffende advies van 4 oktober 2008 (Tijdschrift Nationale Raad nr. 122 p.
5) wees de Nationale Raad op de wettelijke verplichting van de overheid van het ter
beschikking stellen van alle nodige middelen om een kwaliteitsvolle continuïteit van de
verzorging te verzekeren.
Wat betreft het gevangeniswezen berust een zelfde verplichting op de overheid, in
casu de FOD Justitie, op basis van de artikelen 87 tot 98 van de basiswet van 12 januari
2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.
In afwachting van een zo spoedig mogelijke verdere optimalisering van de
gezondheidszorg in het kader van de FOD Justitie, kan de Nationale Raad voorlopig
aanvaarden, met het oog op het rechtmatig belang van de gedetineerde patiënten, dat
externe artsen ook zouden kunnen instaan voor wachtdiensten die in principe door
gevangenisartsen moeten waargenomen worden.
Te dien einde kunnen lokale wachtkringen, mits goedkeuring volgens de
procedureregels van hun huishoudelijk reglement, overeenkomsten afsluiten met een
gevangenisdirectie.
Bij ontstentenis van dergelijke collectieve overeenkomst kunnen artsen op individuele
basis een overeenkomst afsluiten met een gevangenisdirectie.
In zulke overeenkomsten dienen de modaliteiten van de dienstverlening nauwkeurig
omschreven te worden en dient alleszins gewaarborgd te worden dat de
dienstverlening voor de reguliere bevolkingswachtdienst niet in het gedrang kan
komen door omstandigheden eigen aan de dienstverlening in de gevangenissen.

Het ontwerp van zulke overeenkomsten moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan
de bevoegde provinciale raad.

