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I.

TOE TE PASSEN BEPALINGEN
A.

Rechtsgrond
1.

Internationaal recht

Artikel 16 van het Eerste Protocol:
« Algemene bescherming van de geneeskundige taakvervulling

2.

1.

Niemand mag, onder welke omstandigheden ook, worden
gestraft voor het uitvoeren van geneeskundige handelingen die
met de geneeskundige deontologie in overeenstemming zijn,
ongeacht degenen aan wie deze handelingen ten goede komen.

2.

Personen die geneeskundige handelingen uitvoeren mogen niet
worden verplicht daden of werkzaamheden te verrichten die in
strijd zijn met de regels van de geneeskundige deontologie of
met andere geneeskundige regels, opgesteld in het belang van
de gewonden en de zieken, of met de bepalingen van de
Verdragen en dit Protocol, noch mogen zij worden gedwongen
af te zien van het verrichten van daden of werkzaamheden,
door die regels en bepalingen voorgeschreven.

3.

Niemand die geneeskundige handelingen uitvoert mag worden
verplicht, aan iemand die behoort tot een Tegenpartij of tot zijn
eigen Partij, behalve voor zover dat tot de wetgeving van de
laatstbedoelde Partij wordt vereist, inlichtingen te verstrekken
betreffende de gewonden en zieken die hij verzorgt of heeft
verzorgd, indien deze inlichtingen naar zijn oordeel schadelijk
zouden kunnen zijn voor de desbetreffende patiënten of hun
families. De voorschriften inzake de verplichte melding van
besmettelijke ziekten dienen evenwel in acht te worden
genomen. »

Nationaal recht
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Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht.

Het Koninklijk Besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen, handelt over de volgende aangelegenheden:

a)

Artikel 2: uitoefeningsvoorwaarden van de geneeskunde.

b)

Artikel 3 en
tandheelkunde.

c)

Artikel 4: uitoefeningsvoorwaarden van de artsenijbereidkunde.

d)

Artikel 10: het is verboden de regelmatige en normale
uitvoering van de geneeskunde of de artsenijbereidkunde te
verhinderen.

e)

Artikel 21 bis: uitoefeningsvoorwaarden van de kinesitherapie.

f)

Artikel
21quater:
verpleegkunde

g)

Artikel 22: uitoefeningsvoorwaarden van de paramedische
beroepen

3bis:

uitoefeningsvoorwaarden

uitoefeningsvoorwaarden

van

van

de

de

Wet van 19 januari 1961 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de
geneeskunde te beoefenen in uitzonderlijke omstandigheden toelating wordt
verleend om bepaalde geneeskundige handelingen te verrichten.
Koninklijk Besluit van 1 maart 1971: aangifte van de besmettelijke ziekten.
Internationaal sanitair voorschrift (1969).
Codex van de medische plichtenleer opgesteld door de Nationale Raad van de
Orde der geneesheren (1978, laatste wijziging in april 2003).
Strafwetboek

B.

a)

Artikel 458: beroepsgeheim;

b)

Artikel 422 bis en 422 ter: schuldig verzuim.

Analyse van de te nemen maatregelen

Opdat de beoogde bescherming werkzaam zou zijn, dient te worden nagegaan of de
bestaande nationale wetgeving en de richtlijnen in overeenstemming zijn met de
maatregelen van artikel 16 van het Eerste Aanvullend Protocol.

II.

BETROKKEN DEPARTEMENTEN

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

III.

BUDGETTAIRE WEERSLAG
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De budgettaire gevolgen zijn op dit ogenblik nog niet in te schatten.

IV.

STAND VAN ZAKEN
A.

Het Koninklijk Besluit nr 78 van 10 november 1967 voorziet in zijn hoofdstuk
IV in strafrechtelijke en tuchtrechtelijke bepalingen in geval van overtreding
van de artikels uit de vorige hoofdstukken van hetzelfde Koninklijk Besluit.

B.

Op 31 december 2003 waren er 46268 Belgische artsen, geregistreerd bij de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu. Deze zijn geacht de principes van de plichtenleer te kennen en na te
leven.

C.

De ziektenlijst (erkende of vermoedelijke gevallen) waarvoor de verplichte
verklaring geldt, wordt door de Gemeenschappen opgesteld omdat die bevoegd
zijn voor het preventief gezondheidsbeleid.
De toezicht op de besmettelijke ziekten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
is één bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

V.

VOORSTELLEN VAN BESLISSING

De bestaande nationale wetgeving is in overeenstemming met de maatregelen van artikel 16
van het Eerste Aanvullend Protocol.
VI.

LAATSTE BIJWERKING

Juni 2004
VII.

DATUM VAN GOEDKEURING DOOR DE ICHR

14 september 2004
VIII.

BIJLAGEN
/
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