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Omzendbrief aan de beheerders van de ziekenhuizen 

 
Betreft: KB van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze 
moeten voldoen, zoals gewijzigd door het KB van 7 november 2000, B.S., 8 februari 2001. 

 

 
Om de draagwijdte van het fusiebesluit van 31 mei 1989, zoals gewijzigd door het KB van 7 november 2000, goed te begrijpen worden in 
voorliggende omzendbrief nadere verduidelijkingen verschaft. 
 
Het besluit bevat bepalingen inzake de maximum bedcapaciteit enerzijds en inzake de vestigingsplaats anderzijds. 
 
 
1. Maximale bedcapaciteit van het ziekenhuis 
 
Een belangrijke hervorming, die door het wijzigingsbesluit van 7 november 2000 werd ingevoerd, betreft de vermindering van het 
maximum aantal bedden waarover de fusie mag beschikken. 
 
Overeenkomstig artikel 3, 2°, eerste lid van het fusiebesluit mag elke fusie die vanaf 1 januari 2002 tot stand komt buiten de vijf grote 
agglomeraties (Brussel, Antwerpen, Luik, Gent en Charleroi), slechts over maximaal 700 bedden beschikken.  
 
In afwijking van artikel 3, 2°, eerste lid, mogen fusies die tot stand gekomen zijn vóór de inwerkingtreding van het besluit van 7 
november 2000 tot wijziging van het KB van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de 
bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen, d.i. vóór 8 februari 2001, maximum over 1.000 bedden beschikken. 
 
De fusies die tot stand komen tussen 8 februari 2001 (dit is het ogenblik van de inwerkingtreding van het KB van 7 november 2000) en 1 
januari 2002, mogen nog over maximum 900 bedden beschikken. 
 
De vermindering ten aanzien van de voorheen geldende maximumgrens van 1000 bedden, wil vermijden dat in de toekomst, nog te 
omvangrijke ziekenhuizen tot stand zouden komen. 
 
Het maximum van 1.100 bedden na de fusie, in hoger vermelde agglomeraties, blijft ongewijzigd, met dien verstande dat er geen enkele 
afwijking door de bevoegde Minister meer vereist is. 
 
 
2. Spreiding van bedgebonden diensten over meerdere vestigingsplaatsen  
 
Overeenkomstig artikel 3, 4°, tweede lid van het KB van 31 mei 1989, kunnen diensten van een gefusioneerd ziekenhuis zich op 
meerdere vestigingsplaatsen bevinden. Deze diensten moeten echter op één vestigingsplaats gegroepeerd worden, indien de 
bedcapaciteit op één der vestigingsplaatsen lager wordt dan 2/3 van de vastgestelde minimum bedcapaciteit. Voor wat de C-D-dienst 
betreft, volstaat evenwel een minimumbedcapaciteit van 30 bedden op iedere vestigingsplaats, in plaats van 60 bedden. 
 
Deze bepaling, van toepassing voor de zgn. bedgebonden diensten, is niet nieuw en werd reeds in het KB van 31 mei 1989 ingevoegd 
door het KB van 6 mei 1997. Enkel om legistieke redenen werd dit artikel hernomen door artikel 1, 2° van het KB van 7 november 2000. 
De bekommernis die destijds aan deze bepaling ten grondslag lag, hield verband met de specifieke context van de fusies die erin bestond 
om herschikkingen door te voeren in het Belgische ziekenhuislandschap. Ingevolge deze herschikkingen, kon het gebeuren dat het aantal 
bedden van een dienst verminderde tot onder de toegelaten minimumbedcapaciteit. Om te vermijden dat vele van deze diensten zouden 
moeten sluiten, werd bepaald dat enkel in het geval de minimumbedcapaciteit daalt tot onder 2/3 van de toegelaten 
minimumbedcapaciteit, een hergroepering op één vestigingsplaats moet gebeuren. Voor de C-D-dienst werd evenwel bepaald dat een 
minimumbedcapaciteit van 30 bedden op iedere vestigingsplaats volstaat. Indien het gefusioneerde ziekenhuis beschikt over meerdere 
gelijksoortige ziekenhuisdiensten, verspreid over verschillende vestigingsplaatsen, dient ieder van die diensten, behoudens de 2/3 regel, 
afzonderlijk te beantwoorden aan de desbetreffende erkenningsnormen. 
 
De ziekenhuisdiensten, geviseerd door voormeld artikel 3, 4°, zijn meer bepaald deze geregeld in de bijlagen bij het KB van 23 oktober 
1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd: 
- de dienst voor gewone hospitalisatie (kenletter H); 
- de dienst materniteit (kenletter M); 
- de dienst voor kindergeneeskunde (kenletter E); 
- de diensten voor besmettelijke ziekten (kenletter L); 
- de dienst voor intensieve neonatologie (kenletter NIC); 
- de secties voor tuberculosebehandeling die in algemene ziekenhuizen gevestigd zijn (kenletter B (bacillose)); 
- de gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp); 
- de dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van kinderen (kenletter K); 
- de dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten (kenletter A); 
- de dienst neuro-psychiatrie voor behandeling van volwassen patiënten (kenletter T); 
- de dienst geriatrie (kenletter G). 
 
 
3. Homogeniteit van medisch-technische diensten, functies en zorgprogramma’s 
 
3.1. Om te voorkomen dat louter papieren fusies tot stand komen, bepaalt het wijzigingsbesluit van 7 november 2000 dat het 
gefusioneerde ziekenhuis in beginsel niet langer op meerdere vestigingsplaatsen eenzelfde medisch-technische dienst, functie of 
zorgprogramma mag uitbaten. Reeds vóór de jongste wijziging van het KB van 31 mei 1989 bestond de regel dat binnen de fusie de 
homogeniteit van diensten moet worden gerealiseerd. 



 
3.2. Regel: homogeniteit door uitbating op één vestigingsplaats 
 
Principieel moeten medisch-technische diensten, functies en zorgprogramma’s zich op één vestigingsplaats bevinden. 
 
Het betreft meer bepaald: 
 
a) volgende medisch-technische diensten: 
 
- de centra voor menselijke erfelijkheid, zoals geregeld door het KB van 14 december 1987 houdende vaststelling van de normen 
waaraan de centra voor menselijke erfelijkheid moeten voldoen; 
- de dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf met ingebouwd electronisch telsysteem wordt opgesteld, zoals geregeld door 
het KB van 27 oktober 1989 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf 
met ingebouwd electronisch telsysteem wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst zoals 
bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987;  
- de centra voor chronische nierinsufficiëntie, zoals geregeld door het KB van 27 november 1996 houdende vaststelling van de normen 
waaraan de centra voor de behandeling van chronische nierinsufficiêntie moeten voldoen om te worden erkend als medisch-technische 
dienst in de zin van artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987; 
- de dienst radiotherapie, zoals geregeld door het KB van 5 april 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst 
radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst, zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de 
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987; 
- De dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner is opgesteld, zoals geregeld door het KB van 12 augustus 2000 houdende 
vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te 
worden erkend als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 
1987; 
 
b) volgende zorgprogramma’s: 
 
- het zorgprogramma reproductieve geneeskunde, zoals geregeld door het KB van 15 februari 1999 houdende vaststelling van de normen 
waaraan de zorgprogramma's "reproductieve geneeskunde" moeten voldoen om erkend te worden. 
- het zorgprogramma cardiale pathologie, zoals bedoeld in het KB van 16 juni 1999 houdende vaststelling van de normen waaraan de 
zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden.  
 
c) volgende functies: 
 
- de functie van regionale perinatale zorg (P*-functie), zoals geregeld door het KB van 20 augustus 1996 houdende vaststelling van de 
normen waaraan een functie van regionale perinatale zorg (P*-functie) moet voldoen om te worden erkend; 
- de functie “eerste opvang van spoedgevallen”, zoals geregeld door het KB van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen 
waaraan de functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend.  
- de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg", zoals bedoeld in het KB van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen 
waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden. Zoals bekend, onderzoekt de regering in 
welke mate het spoedgevallenbeleid kan bijgestuurd worden. 
 
Overeenkomstig het nieuw ingevoegde artikel 6bis van het KB van 31 mei 1989, beschikken de ziekenhuizen over een overgangsperiode 
van twee jaar vanaf de ondertekening van de fusieovereenkomst, om te voldoen aan bovenvermelde voorwaarden inzake vestiging op 1 
campus. Voor ziekenhuisfusies, die reeds erkend zijn vóór 8 februari 2001, neemt deze overgangsperiode van 2 jaar een aanvang op de 
datum van inwerkingtrreding van het KB van 7 november 2000, d.w.z. op 8 februari 2001. 
 
 
3.3. Uitzondering: uitbating op meerdere vestigingsplaatsen 
 
De hieronder vermelde medisch-technische dienst, zorgprogramma’s en functies mogen op meerdere vestigingsplaatsen worden 
opgericht, mits deze op iedere vestigingsplaats aan alle erkenningsnormen beantwoorden. 
 
Het betreft meer bepaald: 
 
a) volgende medisch-technische diensten 
 
- de dienst voor medische beeldvorming waarin een transversale axiale tomograaf wordt opgesteld,  
- de door de Koning nader te bepalen uitzonderingen. 
 
b) volgende zorgprogramma’s:  
 
- de door de Koning nader te bepalen uitzonderingen. 
 
c) volgende functies: 
 
- de functie van ziekenhuisapotheek; 
- de functie van lokale neonatale zorg; 
- de functie van palliatieve zorg; 
- de functie “chirurgische daghospitalisatie”; 
- de functie voor intensieve zorg; 
- de door de Koning nader te bepalen uitzonderingen 
 
A contrario volgt uit artikel 3, 6°, tweede lid van het KB van 31 mei 1989, dat functies, waarvoor geen erkenningsnormen bestaan, 
eveneens op meerdere vestigigingsplaatsen mogen uitgebaat worden. Het betreft meer bepaald volgende functies, zoals bepaald in het 
KB van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisidiensten 
alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen: 
- de functie anesthesiologie; 
- de functie radiologie; 
- de functie basisactiviteiten van klinische biologie; 
- de functie revalidatie. 
 
Mocht u nog verdere verduidelijkingen wensen, dan kan u zich steeds tot onze administratie richten. 
 
De Minister van Volksgezondheid,  
M. AELVOET 



De Minister van Sociale Zaken, 
F. VANDENBROUCKE 

 


