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De nationale raad van de Orde der artsen heeft het volgende voorstel tot hervorming
van de Orde gedaan, waarvan hieronder de memorie van toelichting.
Als bijlage vindt u de integrale tekst van het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel betreffende de Orde der artsen
TOELICHTING
De Orde der artsen werd opgericht door de wet van 25 juli 1938 tot oprichting van de
Orde der geneesheren en werd hervormd door het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 betreffende de Orde der artsen. Deze wet is sindsdien nauwelijks
gewijzigd.
Nochtans zijn zowel de bevolking, de politici, als de artsen vragende partij voor een
grondige hervorming. Ook de Orde zelf wenst het wettelijke kader aan te passen aan
de evolutie van de maatschappij.
Doorheen de jaren werden er wetsontwerpen en -voorstellen met betrekking tot de
Orde ingediend. Afhankelijk van de auteur ervan beoogden ze de hervorming van de
structuur van de Orde, de oprichting van een hoge raad voor deontologie van de
gezondheidszorgberoepen, de modernisering van de tuchtprocedure of nog, een
radicalere hervorming van de Orde wat haar rol of zelfs haar bestaan betreft.
Het is tijd om erover te overleggen en te beslissen.
Dit wetsvoorstel wil de Orde anders structureren, meer transparantie waarborgen met
betrekking tot haar werking en haar opdracht moderniseren in het belang van de
patiënten, de artsen en de gemeenschap.
De Orde heeft een rol te vervullen in de maatschappij. Doordat de menselijke,
maatschappelijke, wettelijke en economische uitdagingen van de gezondheidszorg
alsmaar complexer worden, is er meer nood aan een deontologisch kader dat de
uitoefening van het beroep op een gepaste wijze reguleert.
Dit deontologisch kader dient aangepast te zijn aan de interdisciplinaire en
geïntegreerde aard van de gezondheidszorgverlening. Dit wetsvoorstel bevestigt
daarom dat de Orde een publiekrechtelijk orgaan is dat de morele waarde en de

kwaliteit van het beroep bepaalt en toezicht houdt op de dagelijkse naleving van de
waarden ervan door een adequate en open werking.
Tevens dienen nieuwe rechtsmiddelen die tot stand zijn gekomen door de rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Cassatie in het
tuchtrecht te worden ingeschreven. Dit om de eerbiediging van de rechten van zowel
de vervolgde arts als de klager te waarborgen.
De leden van de Orde blijven onderworpen aan de rechtsmacht van hoven en
rechtbanken zoals iedere andere burger. Het staat de benadeelde partij, bijvoorbeeld
een patiënt, dan ook vrij om, naast het neerleggen van een klacht bij de Orde, zich
eveneens te wenden tot de gewone rechter. Het behoort trouwens niet tot de
bevoegdheid van de Orde om een schadevergoeding toe te kennen.
De voornaamste krachtlijnen van de hervorming zijn de volgende:
1. Wettelijke grondslag van de deontologische regels
De wettelijke grondslag van de deontologische regels zal niet langer alleen bestaan in
de naleving van de eer en de waardigheid van het beroep.
De Orde beoogt in het belang van de patiënt, de volksgezondheid en het algemeen
welzijn te waken over de handhaving van de morele integriteit van het beroep, de
correcte invulling van de professionele autonomie van de artsen, de kwaliteit van de
zorg op basis van de huidige wetenschappelijke kennis en de aanbevelingen die
hiermee gepaard gaan, het vertrouwen van de burger in de arts en de bijzondere
vertrouwensrelatie van de arts met zijn patiënten.
De Orde moet erop toezien dat er kwalitatief hoogstaande geneeskunde in stand wordt
gehouden zonder evenwel de middelen die de samenleving kan besteden uit het oog
te verliezen. Dit veronderstelt van de artsen beroepsbekwaamheid, empathisch
vermogen, integriteit en een verantwoordelijk gedrag in het kader van ons
solidariteitsstelsel.
Hiertoe zal een nieuwe code van medische deontologie worden opgesteld.
2. Transparantere werking
Het voorstel bepaalt dat de artsen en het publiek transparanter kennis krijgen van de
activiteiten en beslissingen van de Orde.

De nationale raad stelt een jaarverslag betreffende de werking van de Orde op met
een overzicht van de werkzaamheden van de organen van de Orde en van het gevolg
dat aan klachten wordt gegeven.
Alle organen werken op basis van een identiek huishoudelijk reglement dat werd
opgesteld door de nationale raad.
Daarnaast wordt een repertorium van de deontologische adviezen van de provinciale
raden en van de nationale raad bijgehouden.
Op financieel gebied zorgt de Orde voor een transparante besteding van de middelen.
Met het oog op een meer evenwichtige verdeling ervan en de uniforme werking van de
organen legt de nationale raad het bedrag van de bijdrage vast en int deze centraal.
3. Modernisering van de organen
Om jongere kandidaten aan te trekken voor de verschillende organen van de Orde, zal

het mogelijk worden om een mandaat op te nemen nadat men slechts drie jaar is
ingeschreven op de lijst van de Orde. Bovendien mag de maximumduur voor de
uitoefening van verscheidene mandaten binnen eenzelfde orgaan niet meer dan twaalf
jaar bedragen.
De samenstelling van elk orgaan van de Orde wordt aangepast aan zijn bevoegdheden
en werklast.

Het artsenkorps verkiest rechtstreeks de artsen in de provinciale raden, de tuchtraden
van eerste aanleg en de raden van beroep.

Op het moment van de kandidaatstelling voor een mandaat binnen een orgaan van de
Orde, maakt de arts de mandaten bekend waardoor een belangenconflict zou kunnen
ontstaan. Gedurende het mandaat dient de arts zich ervan te onthouden mandaten
aan te nemen die onverenigbaar zijn met het mandaat binnen een orgaan van de
Orde. Indien door het opnemen van een dergelijk mandaat, of om andere redenen, er
een belangenconflict zou ontstaan, geven de magistraten van het orgaan waarin de
arts zetelt, hieraan het passende gevolg.
Het voorzitterschap van de nationale raad wordt waargenomen door twee artsen,
verkozen door beide afdelingen van de nationale raad.
Een Franstalige en een Nederlandstalige vertegenwoordiger van de
patiëntenorganisaties kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de nationale raad.
4. Opdrachten ten dienste van de arts in het belang van de patiënt en de
gemeenschap
De bevoegdheden van de Orde beogen vooral het vervullen van opdrachten van
algemeen belang.
Voor de provinciale raden, die dicht bij de artsen staan, zijn deze opdrachten
voornamelijk administratief, educatief en informatief. Elke arts kan bij de provinciale
raad waartoe hij behoort, terecht voor een concreet deontologisch advies op basis van
de code van medische deontologie en de adviezen van de nationale raad.
De nationale raad vervult een normatieve opdracht gericht op een harmonisering van
de deontologische regels en praktijken. De nationale raad verstrekt algemene adviezen
op eigen initiatief of op verzoek van artsen, provinciale raden, openbare instellingen,
beroepsverenigingen of andere betrokkenen en licht het publiek in over het bestaan en
de draagwijdte van de deontologische regels.
Alvorens advies te verstrekken pleegt hij desgevallend multi- en interdisciplinair
overleg met de betrokkenen in de gezondheidszorgsector.
Naast deze adviserende bevoegdheid krijgen zowel de provinciale raden, als de
nationale raad wettelijk de opdracht om vormende activiteiten zoals symposia,
seminaries en debatten te organiseren voor hun leden.
Bovendien legt het voorstel de nadruk op het belang van preventie zoals begeleiding
en oriëntering van artsen, proactief aan (jonge) artsen morele ondersteuning bieden bij
het uitbouwen van hun professionele carrière, begeleiding van artsen in psychische
nood, enz.

5. Disciplinaire rol

De Orde behoudt haar tuchtrechtelijke bevoegdheid. Wel verleent zij zoveel mogelijk
prioriteit aan de minnelijke conflictbeheersing. Wanneer de provinciale raden
ambtshalve, na neerlegging van een klacht of op verzoek optreden, spelen zij een
verzoenende rol.
De disciplinaire procedure wordt aangepast aan de evolutie van de maatschappij
rekening houdend met het specifieke karakter van het tuchtrecht.
De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende :
1° Met het oog op de strikte scheiding tussen het onderzoek en de tuchtbeslissing die
noodzakelijk is om de onpartijdigheid te waarborgen, wordt het organigram van de
Orde aangevuld met een Nederlandstalige en een Franstalige tuchtraad van eerste
aanleg. Deze kunnen een tuchtsanctie uitspreken. De provinciale raden voeren enkel
het onderzoek en beslissen tot verwijzing naar de tuchtraad. Het behandelen van
dossiers uit verschillende provincies door één tuchtraad (per taalstelsel) verhoogt de
juridische zekerheid dankzij een grotere expertise en draagt bij tot een uniforme
tuchtrechtspraak.
2° Teneinde de procedure transparanter en toegankelijker te maken, bepaalt het
voorstel dat ook de zittingen van de tuchtraden van eerste aanleg openbaar verlopen,
zoals nu reeds het geval is bij de raden van beroep.
De Orde stelt een geanonimiseerd repertorium van de belangrijkste disciplinaire
beslissingen ter beschikking.
3° De positie van de klager wordt versterkt. Hij heeft het recht om te worden gehoord
en om nuttige stukken neer te leggen. Hij wordt op de hoogte gebracht van de plaats
en het moment van de zitting en van de in zijn dossier genomen beslissingen.
De klager is geen partij in tuchtzaken. Bijgevolg heeft hij geen inzage in het
tuchtrechtelijk dossier en kan hij geen beroep instellen tegen een beslissing van de
Orde. Hij krijgt wel de mogelijkheid om zijn opmerkingen kenbaar te maken aan de
voorzitters van de nationale raad die beroep kunnen aantekenen tegen beslissingen in
tuchtzaken en ook de seponering van een klacht door de provinciale raad kunnen
betwisten.
4° Ook de positie van de aangeklaagde arts wordt versterkt door nieuwe
procedurewaarborgen. Zo kan de arts zich in alle fasen van de procedure laten bijstaan
door een advocaat of een vertrouwenspersoon. Hij heeft de mogelijkheid om te worden
geconfronteerd met de klager. Hij beschikt over de vrije keuze van de
verdedigingsmiddelen. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn gegarandeerd
doordat verschillende leden van de Orde deelnemen aan de onderzoekscommissie,
desgevallend aan de bemiddelingscommissie, aan de verwijzingsbeslissing van de
provinciale raad en aan de tuchtbeslissing van de tuchtraad van eerste aanleg.
Tot de modaliteiten voor de tuchtsancties behoren uitstel van uitvoering van straf of
opschorting van uitspraak van sanctie evenals uitwisbaarheid van sancties en herstel
in eer en rechten.
Het wetsvoorstel legt ook de verjaringstermijnen vast.
6. Dringende maatregelen
De Orde wordt bij wet gemachtigd om, met respect voor de rechten van de
verdediging van de betrokkene, dringende maatregelen te treffen wanneer uit ernstige
en eensluidende aanwijzingen blijkt dat de verdere beroepsuitoefening door de arts
zware gevolgen kan hebben voor de patiënten of de volksgezondheid.

In geval van imminent risico kan voorlopig een schorsing in het recht de geneeskunde
uit te oefenen worden uitgesproken zonder de betrokkene te hebben gehoord.
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