
HUISARTSEN
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

ONDERGETEKENDEN:

Dr........................................................................................

door het RIZIV erkend als huisarts onder nr.................................................

verder genoemd partij A en

Dr..............................

door het RIZIV erkend als huisarts onder nr., ......................................

verder genoemd partij B

gaan met elkaar een overeenkomst aan, met het doel een betere zorgverlening aan hun patiënten
te kunnen aanbieden aangepast aan de huidige noden van tijd en samenleving: namelijk het
verzekeren van de continuïteit van de zorgen en het aanbieden van een adequate geneeskunde
aan de patiënten in evenwicht met de verwachtingen ten aanzien van hun familiaal leven, sociale
betrachtingen en verdere (postuniversitaire) studie. Tevens heeft zij tot doel om een betere
organisatie en administratieve ondersteuning van het praktijkgebeuren te verwezenlijken met een
efficiënter beheer van de algemene kosten.
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Partijen zijn overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1

De partijen engageren zich om elkaar te vervangen bij afwezigheden zoals vakanties,
navorming, ziekte. Zij houden de mogelijkheid open om een gemeenschappelijk secretariaat en
telefoonpermanentie uit te bouwen, alsook een gezamenlijke website te ontwikkelen. Partijen
kunnen na overleg en in gemeenschappelijk akkoord andere gezamenlijke engagementen nemen
die overeenstemmen met het doel, omschreven in de inleidende bepalingen van deze
overeenkomst Zo kunnen ze onder meer beslissen tot het afstemmen van elkaars raadplegingen
op elkaar, het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten, het aannemen van
gemeenschappelijke attitudes of het voeren van een gemeenschappelijk beleid inzake
zorgverlening.

Artikel 2

Alle beslissingen genomen in het kader van deze overeenkomst worden in consensus genomen,
tenzij anders wordt bepaald.

Artikel 3

Partijen maken in zake deze overeenkomst concrete afspraken die genoteerd worden in een
daartoe bestemd register. Dit register wordt bijgehouden door de 'coördinator' en is steeds door
elke partij in te zien.

Artikel 4

Partijen maken de samenwerking aan hun patiënten en aan de huisartsenkring bekend op een
gepaste wijze.

Artikel 5

Het opnemen van nieuwe partners in deze overeenkomst kan slechts gebeuren
mits akkoord van alle partijen.

Desgewenst kan een proefperiode van 1 jaar afgesproken worden.
Partijen verbinden er zich eveneens toe om geen HAIO of nieuwe associé in hun praktijk op te
nemen, zonder hierover het akkoord te hebben van al de partijen van deze overeenkomst

Artikel 6

Indien een HAIO werkzaam is in de praktijk van één der partijen, zal deze partij de wettelijke
verplichtingen die hij als stagemeester moet vervullen naleven.
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De HAIO kan slechts werkzaam zijn voor de andere partijen, mits er naast concrete financiële
afspraken ook afspraken inzake werkverdeling en begeleiding worden gemaakt met de partij die
de stagemeester is.

Artikel 7

De overeenkomst neemt een aanvang op en wordt aangegaan voor

onbepaalde duur.

De overeenkomst, of het lidmaatschap van het netwerk, neemt een einde conform de hierna
bepaalde modaliteiten:

7.1. Beëindiging in gemeen akkoord.
De overeenkomst eindigt wanneer alle partijen hierover akkoord zijn.

7.2. Het lidmaatschap van het netwerk eindigt door 'opzegging, 'van
rechtswege' of door 'uitsluiting'

7.2.1. Beëindiging door opzegging
De overeenkomst kan door elke partij opgezegd worden mits inachtname van een opzegtermijn
van 3 maanden, tenzij een andere termijn unaniem afgesproken wordt. De opzegging gebeurt
schriftelijk aan alle andere partijen én per aangetekend schrijven aan de coordinator.
Opzegtermijnen beginnen steeds te lopen de eerste dag die volgt op de maand waarin de
opzegging betekend werd.

Na opzeg staat het de opzeggende partij vrij haar praktijk onverminderd verder te zetten. Voor
het goede verloop hiervan heeft zij het recht alle nodige data op te vragen.

7.2.2 Beëindiging van rechtswege
- door overlijden van één der partijen.
- door een blijvende arbeidsongeschiktheid van één der partijen.
- door verlies van het recht geneeskunde uit te oefenen voor een periode van 1 jaar, of langer.

- stopzetting van activiteit als huisarts in ................................................

7.2.3. Beëindiging door uitsluiting:

Het uitsluiten van één partij door de andere partijen kan slechts door een beslissing,
genomen in unanimiteit door alle partijen, met uitzondering van die partij die uitgesloten zal
worden en slechts nadat de geschillenprocedure voorzien in artikel 19 gevolgd is.

Artikel 8

Iedere partij blijft verder deelnemen aan de activiteiten, georganiseerd door de lokaal erkende
huisartsenkring.
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Artikel 9

Iedere partij sluit een verzekering af voor zijn medische aansprakelijkheid.
De regeling van en de aansprakelijkheid bij dringende oproepen wordt duidelijk
vastgelegd.

Artikel 10

Iedere partij blijft de huisartsgeneeskunde verder uitoefenen in zijn kabinet

Artikel 11

Telkens als het nodig is komen de partijen in vergadering bijeen en overleggen zij
teneinde de continuiteit van de zorgverlening te optimaliseren. Deze vergadering neemt
alle noodzakelijke beslissingen i.v.m. deze overeenkomst zoals het opnemen en
uitsluiten van nieuwe partners, het aanstellen en afzetten van de coordinator, het doen
van investeringen, enz.... Alle terzake gemaakte afspraken en genomen beslissingen
worden genoteerd in het register, bijgehouden door de coordinator.

Artikel 12

Partijen verbinden er zich toe t.a.v. elkaars patiënten een deontologisch correcte houding aan
te nemen.

Artikel 13

Partijen verbinden er zich toe te streven en te zoeken naar een manier waarop de relevante
dossiergegevens van de dossierhoudende huisarts - mits inachtneming van het medisch
geheim - ter inzage kunnen gehouden worden voor de vervangende huisarts.

Partijen verbinden er zich toe aan hun patiënten kenbaar te maken dat de huisartsen van het
netwerk inzage kunnen hebben in hun medisch dossier wanneer dit om medische redenen
noodzakelijk is. Ze leggen onderling de modaliteiten van deze bekendmaking vast.

Artikel 14

Indien de partijen beslissen om personeel aan te werven, dan verbinden ze zich ertoe om de
kosten, subsidies voor het door het netwerk aangeworven personeel onder elkaar te verdelen,
alsook wat de taakverdeling betreft. De keuze van de aan te werven personeelsleden
(functieprofiel, definitieve keuze, werkverdeling) zal in gezamenlijk overleg gebeuren.
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De kosten zullen verdeeld worden naar rato van het aantal te presteren uren per praktijk, mits de
beschikbaarheid van de personeelsleden in de respectievelijke praktijken volgens deze
verdeelsleutel kan verdeeld worden.

Indien een huisarts buiten deze verdeling extra beroep wenst te doen op een personeelslid kan dit
indien de andere partijen akkoord zijn en mits een toewijzing van een deel van de loonkost
conform de benutte tijd.

De subsidies voor de praktijkassistente zullen op dezelfde wijze verdeeld worden als de kosten.

Na afloop van een kalenderjaar wordt de verhouding bepaald en worden de kosten verrekend
tussen de partijen conform de afgesproken verdeelsleutel. Na storting zullen de subsidies
verrekend worden.

Indien geen consensus bereikt wordt tussen alle partijen van het netwerk i.v.m. de aanwerving
van personeel, kunnen twee of meer partijen tot het aanwerven van een personeelslid beslissen.
Deze partijen dragen dan de verantwoordelijkheid voor dit personeel qua
werkgeversverplichtingen, kosten en subsidies.

Artikel 15

Investeringen en andere gemeenschappelijke werkingskosten waartoe in onderling akkoord wordt
beslist, zullen gefinancierd worden vanuit de gemeenschappelijke praktijkrekening. De partijen
storten voorschotten op deze rekening telkens het nodig is.

Jaarlijks, voor...................................................... , wordt een afrekening gemaakt van het voorbije
kalenderjaar en worden de stavingsstukken door de coördinator aan de partijen bezorgd.

De gemeenschappelijke kosten worden verdeeld volgens een door de partijen bepaalde
verdeelsleutel. De verdeelsleutel wordt vermeld in het praktijkregister.

Indien geen consensus bereikt wordt tussen alle partijen van het netwerk m.b.t een bepaalde
kost, kunnen twee of meer partijen samen beslissen tot het doen van deze investering. Zij dragen
dan ook de kosten hiervoor.

Artikel 16

Er wordt onder de partijen van het netwerk een coördinator aangeduid.
De verkiezing van de coördinator gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen.
De afzetting van deze coördinator kan op elk moment door één der partijen gevraagd worden.
Zij kan slechts beslist worden met minimaal 3/4 van het aantal stemmen. De opdracht van de
coördinator omvat:
— het bijhouden van het register
— het bijeenroepen van de overlegvergadering

— de zorg voor de administratie en contacten naar buiten toe.
De coördinator kan afzonderlijke opdrachten toewijzen aan een partij.



Bij ontstentenis van kandidaten, wordt het coördinatorschap achtereenvolgens uitgeoefend
door de andere partijen, die nog geen coördinator zijn geweest, in volgorde van leeftijd. De
oudste partij komt eerst aan de beurt; de jongste laatst.
De ambtstermijn bedraagt minimaal 1 jaar en is onbeperkt verlengbaar.

Artikel 17

Elk der partijen verbindt er zich toe alle feiten e.a gegevens, die het goede
verloop van deze overeenkomst kunnen beïnvloeden, aan de andere partijen
kenbaar te maken.

Artikel 18

Met betrekking tot het invullen en afleveren van getuigschriften en
ontvangstbewijzen voor verstrekte hulp, zullen partijen zich stipt houden aan de
terzake geldende reglementering. Bij het vaststellen van de erelonen zullen alle
partijen steeds handelen in onderling akkoord.

Artikel 19

Alle geschillen welke tussen de ondergetekenden mochten voorkomen betreffende de
interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst, zowel van juridische als van feitelijke
aard, zullen in eerste instantie besproken worden op een overlegvergadering zoals voorzien
in artikel 11. Indien deze vergadering niet tot een oplossing komt, zullen deze geschillen, met
uitsluiting van de rechtbanken en in laatste aanleg scheidsrechterlijke worden beslecht, met
uitzondering van de laatste alinea van dit artikel.

Een geschil is aanwezig van zohaast één der partijen verklaart dat dit het geval is. De eerste
partij zal met een aangetekende brief het voorwerp van haar eis aan de andere partij (en) ter
kennis brengen, alsmede de naam, beroep en adres van de door haar gekozen scheidsrechter.
De andere partij(en) beschik(t)(ken) over één maand na postdatum van de aangetekende brief
om op haar/hun beurt naam, beroep en adres van haar/hun scheidsrechter op dezelfde wijze
mee te delen aan de tegenpartij(en), alsmede haar eventuele eisen. Iaat de tegenpartij na een
scheidsrechter aan te duiden, dan wordt zij geacht in te stemmen met de voorgestelde
scheidsrechter.

Wanneer de andere partij(en) een scheidsrechter aanduid(t)(en), dan duiden de twee
scheidsrechters in onderling akkoord een derde scheidsrechter aan binnen de maand te
rekenen vanaf de postdatum van de brief waarbij de tweede scheidsrechter werd aangeduid.
Indien bij de eerste twee scheidsrechters geen jurist aanwezig is, impliceert dit dat de derde
scheidsrechter een jurist moet zijn.

Beide partijen worden gehoord door het scheidsgerecht, of kunnen indien overeengekomen,
hun conclusies schriftelijk neerleggen. Zij worden tijdig opgeroepen per aangetekend
schrijven.

De uiteindelijke scheidsrechterlijke beslissing moet genomen worden binnen de drie
maanden nadat de derde scheidsrechter zijn opdracht heeft aanvaard. Zij zal dan genomen
worden met gewone meerderheid en deze beslissing, gemotiveerd, is dan onherroepelijk
voor beide partijen bindend.
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Indien na het verstrijken van de termijn van drie maanden geen beslissing is genomen, dan
hebben de partijen het recht zich te richten tot de gewone rechtbanken.

Terzake zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Artikel 20

Bij hechtere samenwerking onder één dak dient deze overeenkomst op diverse punten
aangepast te worden in functie van de nieuwe modaliteiten.

Ondertekenaars verklaren dit contract, goedgekeurd door de Orde der artsen, als
enig rechtsgeldig document tussen partijen betreffende deze materie. Iedere wijziging dient
voorafgaandelijk goedkeuring van de Orde te verkrijgen.

Deze overeenkomst wordt opgemaakt in............................................................... exemplaren, elk
ondertekend door alle partijen. Iedere partij verklaart een exemplaar, ondertekend door de
andere partijen ontvangen te hebben.

Aldus opgemaakt te ..........................op
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