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Nuance 

• Volgens huidige stand van de rechtspraak: ten 
bezwarende titel wanneer de gelegenheid wordt 
gecreëerd inkomsten van derden (patiënten) te 
verwerven 

 

• Evenwel: Europese rechtspraak is niet statisch – 
gebrek aan enige garantieverplichting naar artsen 
toe onderscheidt ziekenhuizen factueel van de 
bestaande rechtspraak 



• Raming = niet alleen de eventuele betalingen 

van ziekenhuis naar arts, doch tevens de 

inkomsten die door de dienstverlening aan 

derden worden gegenereerd (totaal mogelijke 

omzet binnen de ziekenhuisstructuur) 

 

• Bijna steeds boven 200.000 € op 4 jaar 

(recurrente diensten voor onbepaalde duur)  



Uitzonderingen bevestigen de regel 

 

 De vrijwaring van het algemeen economisch 

belang (art. 106 VWEU) – risico op het 

hypothekeren van de compensatie van niet 

rendabele onderdelen met rendabele onderdelen; 

 

Therapeutische en diagnostische vrijheid – geen 

systematische uitsluiting; 



Vrijwaring van het recht op gezondheidszorg 

(art. 36 VWEU) 



De flexibiliteit van de 

onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking 

 

• Oproep tot kandidaatstelling – bekendmaking: 
selectie-eisen en vergelijkingscriteria reeds opnemen 

 

• Selectie-eisen (met opgave niveau):  

 Diploma-vereisten, C.V. 

 Ervaring – geen disproportionele afscherming van de 
markt voor beginnende artsen 

 Deontologisch laakbaar: ereloontarief  / conventionering 

 



• Indienen kandidatuur 

 

• Uitnodiging tot de onderhandelingen van de 
geselecteerden: minimaal 3 kandidaten, aan wie de 
functioneringseisen worden bekendgemaakt (termijnen) 

 

• Opstellen van een synthesenota na de gesprekken die 
door de arts kan worden opgesteld en ingediend bij 
wijze van offerte (vormvereisten) 

 

• Analyserapport aan de hand van een objectieve 
vergelijking van titels en verdiensten 

 

 



• Relevante criteria: publicaties, stageresultaten, 

specialisaties, opleidingen, enz. 

 

• Formele motivering en kennisgeving 



Wetgevend initiatief? 

• Vanuit het objectief  gerechtvaardigd criterium 

van de vrijwaring van de gezondheidszorg een 

bijzondere uitzondering voorzien voor het 

aanwerven van artsen 

 

• Minimale verplichtingen uit de Richtlijn 

overnemen: bekendmaking aanwerving achteraf  

na vormvrije procedure 



• Voordelen vormvrije procedure: 

 

Geen bekendmaking via bijlagen bij Staatsblad, doch via 
website, artsenkrant enz. 

Geen formele selectieleidraad of  bestek 

Procedure waarin indien mogelijk meerdere artsen voor 
een gesprek worden uitgenodigd 

Geen vormvereisten voor het indienen van een offerte  

Geen bijzondere motiveringsverplichtingen en minder 
bewijslast voor de ziekenhuizen / minder betwistingen 
tussen collega’s 
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