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Nr. 1 VAN DE HEER MAYEUR

Art. 21bis (nieuw)

Een artikel 21bis invoegen, luidend als volgt:

«Art. 21bis. — Artikel 90, § 2, eerste lid, van de wet
op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987,
wordt aangevuld met het volgende punt:

«d) wanneer een kind samen met een begeleidende
ouder in het ziekenhuis wordt opgenomen.».

VERANTWOORDING

Artikel 50bis, § 2, c), van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalde dat - ongeacht het al
dan niet bestaan van een akkoord artsen-ziekenfondsen en

N° 1 DE M. MAYEUR

Art. 21bis (nouveau)

Insérer un article 21bis, libellé comme suit :

«Art. 21bis. — L’article 90, § 2, alinéa 1er, de la loi
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est com-
plété par le mots suivants:

«d) lorsque l’admission concerne un enfant hospita-
lisé avec un parent accompagnateur.».

JUSTIFICATION

L’article 50bis, § 2, c), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994
prévoyait qu’aucun supplément d’honoraires ne pouvait être
demandé, qu’il y ait accord médico-mutualiste ou non, et que le
médecin ait adhéré à l’accord ou non, si les soins sont dispen-
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sés à des enfants hospitalisés avec un parent accompagna-
teur. Cet article a été abrogé par l’article 4 de la loi du 14 janvier
2002, (Moniteur belge du 22 février 2002).

Cette disposition devait être reprise par le nouvel article 138
de la loi sur les hôpitaux (article 109 de la loi du 14 janvier 2002);
or, ce nouvel article n’a pas repris la catégorie des enfants hos-
pitalisés avec un parent accompagnateur, qui peuvent donc
dorénavant se voir réclamer, outre des suppléments pour cham-
bre particulière, un supplément d’honoraires par les médecins
non conventionnés (quelle que soit le type de chambre) et par
les médecins conventionnés s’ils sont admis en chambre parti-
culière (sauf dans les situations prévues par l’article 90, § 2).

Cette modification du régime antérieur reste inexpliquée, et
résulte vraisemblablement d’un oubli lors de la rédaction de la
loi du 14 janvier 2002.

Il en va de même de la possibilité qu’ouvre l’article 138, § 2
actuel de la loi sur les hôpitaux, qu’un médecin non conven-
tionné puisse réclamer un supplément d’honoraire à un patient
admis en unité de soins intensifs ou de soins urgents, alors que
cette possibilité était expressément exclue par l’article 50bis,
§ 2, a) et b), rien ne permet d’expliquer cette modification du
régime antérieur.

Le présent projet revient à la situation ancienne, par une
modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
l’article 138 de cette loi, relatif aux suppléments d’honoraires,
faisant rérérence à l’article 90, relatif aux suppléments de cham-
bre, il y a donc lieu de modifier ces deux dispositions.

N° 2 DE M. MAYEUR

Art. 21ter (nouveau)

Insérer un article 21ter, libellé comme suit :

«Art. 21ter. — L’article 138, § 1, alinéa 2, de la loi
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est com-
plété par les mots suivants:

«sauf les patients visés par l’article 90, § 2, c) et
d)».».

JUSTIFICATION

Voir l’amendement n° 1.

Yvan MAYEUR (PS)

ongeacht of de arts al dan niet met dat akkoord heeft ingestemd
- geen honorariumsupplementen mochten worden gevraagd in-
dien de verstrekkingen werden verleend aan «kinderen die sa-
men met een begeleidende ouder in het ziekenhuis worden op-
genomen». Dat artikel werd opgeheven bij artikel 4 van de wet
van 14 januari 2002 (Belgisch Staatsblad van 22 februari 2002).

Die bepaling had opnieuw moeten worden ingevoegd bij arti-
kel 138 (nieuw) van de wet op de ziekenhuizen (artikel 109 van
de wet van 14 januari 2002). Dat nieuwe artikel behelsde echter
niet de kinderen die samen met een begeleidende ouder in het
ziekenhuis worden opgenomen. Daardoor kan hen voortaan,
bovenop de supplementen voor een individuele kamer, een
honorariumsupplement worden aangerekend door de niet-
geconventioneerde artsen (ongeacht het type kamer), EVEN-
ALS door de geconventioneerde artsen bij opname in een indi-
viduele kamer (behalve in de gevallen waarin artikel 90, § 2,
van diezelfde wet voorziet).

Er valt geen gegronde reden te bedenken voor die wijziging
van de vroegere regeling. Wellicht werd deze bepaling bij de
opmaak van de wet van 14 januari 2002 gewoon over het hoofd
gezien.

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid die het huidige artikel
138, § 2, van de wet op de ziekenhuizen biedt, te weten dat een
niet-geconventioneerde arts een honorariumsupplement kan
aanrekenen aan een patiënt die werd opgenomen in een dienst
voor intensieve verzorging of in een spoedgevallendienst. Die
mogelijkheid werd evenwel door artikel 50bis, § 2, a) en b), uit-
drukkelijk uitgesloten en uit niets blijkt waarom de vroegere re-
geling behoorde te worden gewijzigd.

Dit amendement strekt ertoe terug te keren naar de vroe-
gere situatie, via een wijziging van de wet op de ziekenhuizen,
gecoördineerd op 7 augustus 1987; aangezien artikel 138 van
die wet (inzake de honorariumsupplementen) een verwijzing
bevat naar artikel 90 (inzake de kamersupplementen), is een
wijziging van de beide bepalingen vereist (zie ook amendement
nr. 2, wat artikel 138 betreft).

Nr. 2 VAN DE HEER MAYEUR

Art. 21ter (nieuw)

Een artikel 21ter invoegen, luidend als volgt :

«Art. 21ter. — Artikel 138, § 1, tweede lid, van de
wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus
1987, wordt aangevuld met de woorden «, met uitzon-
dering van de patiënten als bedoeld in artikel 90, § 2,
c) en d)».».

VERANTWOORDING

Zie amendement nr. 1.


