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De Nationale Raad van de Orde van geneesheren heeft de arbeidsovereenkomst
besproken die bestemd is voor de artsen werkzaam bij de dienst Vreemdelingenzaken.
Advies van de Nationale Raad :

E-mail aan Mevrouw Maggie DE BLOCK, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
In zijn vergadering van 16 november 2013 heeft de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren het model van arbeidsovereenkomst besproken dat bestemd is voor de
artsen werkzaam bij de dienst Vreemdelingenzaken.
Aangezien dit een standaardbediendenovereenkomst is en gelet op het feit dat de
werkzaamheden van deze artsen handelingen tot uitoefening van de geneeskunde
uitmaken, acht de Nationale Raad het nuttig u te suggereren dit contract met een
annex die betrekking heeft op deze bijzonderheid te vervolledigen .
Dit voorstel kan desgevallend besproken worden ter gelegenheid van de vergadering
van 30 november 2013 waarop u aanwezig zal zijn.
De Nationale Raad stelt volgende formulering voor :
ANNEX betreffende het geven van medische adviezen in het kader van een aanvraag
voor medische regularisatie
Artikel 1 - Doel en voorwerp
De arts verbindt er zich toe medische adviezen te verstrekken in het kader van een
aanvraag voor medische regularisatie overeenkomstig artikel 9ter van de Wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen en met respect voor de beginselen van
medische deontologie zoals verwoord in de Code van geneeskundige plichtenleer en
de adviezen van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren.
Voor de uitoefening van zijn opdracht zal de arts [gelieve een beschrijving van de wijze
van uitvoeren van zijn opdracht toe te voegen].
De arts verklaart over de vereiste beroepservaring en kwalificatie te beschikken om
deze opdracht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te kunnen uitvoeren.
De arts voldoet bovendien aan alle wettelijke voorwaarden om op wettige wijze de
geneeskunde uit te oefenen.

Artikel 2 - Plaats van uitvoering van de opdracht
Teneinde de arts in staat te stellen de aanvrager medisch te kunnen onderzoeken, stelt
de opdrachtgever hiertoe aangepaste lokalen te beschikking.
Tenzij anders voorafgaandelijk schriftelijk vermeld, mogen medische onderzoeken
enkel plaatsvinden in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde lokalen.
Artikel 3 - Onafhankelijkheid en medisch beroepsgeheim
De arts zal de opdracht in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de
opdrachtgever of van andere artsen werkzaam voor de opdrachtgever uitvoeren. De
opdrachtgever respecteert daartoe de professionele autonomie van de arts, zoals
wettelijk en deontologisch omschreven.
De arts is gebonden door het medisch beroepsgeheim. Hij deelt geen medische
informatie mee aan de opdrachtgever. Er kan ten opzichte van de opdrachtgever geen
sprake zijn van een gedeeld beroepsgeheim.
Artikel 4 - Verplichting inzake geheimhouding
De arts is tot geheimhouding gebonden, zelfs na het beëindigen van onderhavige
overeenkomst.
Bij de beëindiging van de overeenkomst is de arts verplicht alle informatiedragers en
documenten , die eventueel ter beschikking werden gesteld door de opdrachtgever, of
die de vrucht zijn van de diensten die hij verrichtte voor rekening van de
opdrachtgever, onmiddellijk terug te bezorgen. De opdrachtgever bewaart de
vertrouwelijke documenten met respect voor het beroepsgeheim.
Artikel 5 - Geschillen
Geschillen van deontologische aard vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de
provinciale raden van de Orde van geneesheren.

