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De medische raden. 

Artikel 30, lid 2, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 inzake de samenstelling en 
werking van de medische raad bepaalt dat "de leden van de medische raad mondeling stemmen, 
behalve wanneer het een kwestie van personen betreft of indien een lid erom verzoekt, in deze 
gevallen gaat men over tot de geheime stemming. Het reglement van orde van de medische raad 
kan in andere wijzen van stemmen voorzien". 

Al langer dan vandaag is het echter onduidelijk of in medische raden ook met volmacht gestemd 
mag worden. Onder meer het Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) wees in 2014 
op een juridisch vacuüm, waarbij een volmacht enkel mogelijk is indien de persoon om beroeps- 
of dienstredenen niet aanwezig kan zijn. Het BVAS stelde daarbij verder dat het huishoudelijk 
reglement van de medische raad kan bepalen of het geven van een volmacht al dan niet mogelijk 
is en de modaliteiten daartoe kan vastleggen. 

Maar recent deelde het bureau van de Nationale Raad van de Orde der Artsen in een advies 
(april 2016) aan de provinciale raden mee dat stemmen bij volmacht niet (langer) toegestaan is. 
Dat advies is niet bindend, maar het wijst er wel op dat er op zijn minst hierover discussie bestaat. 

Kan u verduidelijken of een lid van de medische raad zich bij volmacht mag laten 
vertegenwoordigen? Aan welke voorwaarden moet daarbij minimaal voldaan zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 966 van 15/6/2016 van mevrouw Van 
Peel 

 

 

Het KB van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling 
en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 
23 december 1963 op de ziekenhuizen vermeldt inderdaad niet uitdrukkelijk of er bij de 
werkzaamheden van de medische raden met volmacht gestemd mag worden. Er zijn dus in de 
wetgeving ook geen voorwaarden opgenomen waaraan de leden van de medische raad moeten 
voldoen om zich bij volmacht te laten vertegenwoordigen bij stemmingen.  

 

De kans op onduidelijkheid wordt overigens ook bevestigd door een recent advies van de 
Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen (NPCGZ) waarin wordt voorgesteld 
om artikel 30 van het hierboven vernoemde besluit derwijze aan te passen dat stemmen per 
volmacht uitdrukkelijk wordt geregeld. 

 

Ten gevolge de ziekenhuishervorming die op stapel staat, zullen meer dan waarschijnlijk ook 
wijzigingen moeten aangebracht worden aan het voorgenoemd koninklijk besluit. Ik zal die 
gelegenheid ten baat nemen om, zoals gevraagd door de NPCGZ, de nodige verduidelijkingen in 
de reglementering te voorzien.  

 

In afwachting daarvan kan gebruik gemaakt worden van de bepaling in het KB van 10 augustus 
1987 dat stelt dat het reglement van orde van de medische raad in andere wijzen van stemmen 
kan voorzien. 
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