Goedkeuring van contract tussen stagemeester en HAIO –
Bevoegdheid van de provinciale raad
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Een provinciale raad vraagt of hij een samenwerkingsovereenkomst kan goedkeuren
tussen een stagemeester huisartsgeneeskunde die ingeschreven is in een Franstalige
raad en een assistent in opleiding die ingeschreven is in de vzw van een Vlaamse
universiteit waar hij zijn studies deed en doet.
Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 27 maart 2010 besprak de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren uw brieven van 27 augustus en 4 september 2009.
Het betreft twee artsen die ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde van de Provinciale
Raad van Henegouwen, een stagemeester en een HAIO. De HAIO deed en doet zijn
studies en is ingeschreven aan een Vlaamse Universiteit en wenst zijn HAIO-opleiding
nu te vervullen in Henegouwen.
De vraag is meervoudig :
- Kan de Provinciale Raad van Henegouwen zijn goedkeuring geven aan een in het
Nederlands opgesteld contract waarbij de twee collega's ingeschreven zijn bij deze
provinciale raad, doch waarbij de HAIO een overeenkomst heeft met de VZW SUI van
het ICHO in Vlaanderen, vermits hij studeert en ingeschreven is aan een Vlaamse
universiteit en zijn opleidingsstage als HAIO wil doen in de provincie Henegouwen?
- Beide artsen zijn ingeschreven op de Lijst van de Orde van dezelfde Provinciale Raad
van Henegouwen en is het de bevoegdheid van de raad van de Orde waar de artsen
zijn ingeschreven om het contract of de overeenkomst te viseren.
- De vraag of dit niet ten nadele is van de Vlaamse VZW en de Franstalige VZW hieruit
geen voordeel zal halen, dient negatief te worden beantwoord vermits de student HAIO
een overeenkomst heeft met de Vlaamse VZW SUI en ingeschreven blijft aan een
Vlaamse universiteit, en dus een vergoeding zal krijgen vanuit deze Vlaamse VZW SUI
die dan ook de subsidies hiervoor zal ontvangen.
- de Provinciale Raad van Henegouwen kan deze overeenkomst ter goedkeuring
nazien.

