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Artikel 1. Ziekenhuizen worden door Ons bij toepassing van artikel 4 van de wet op de 
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, als universitair ziekenhuis aangewezen 
wanneer deze aan de volgende voorwaarden voldoen : 
  1° uitgebaat worden door een universiteit die beschikt over een faculteit geneeskunde 
met volledig leerplan of door een andere rechtspersoon die door de universiteit is belast 
met de uitbating van het ziekenhuis of die hiertoe is aangeduid bij wet of decreet en die 
in de bestuursorganen ten minste drie leden telt die de universiteit vertegenwoordigen; 
  2° beschikken over een medische staf waarvan : 
  a) de ziekenhuisartsen benoemd of aangeduid worden na advies van de faculteit 
geneeskunde; 
  b) (ten minste 70 % van de ziekenhuisartsen uitgedrukt in voltijdse equivalenten, voor 
hun volledige ziekenhuisactiviteit vergoed worden door een salaris en deze hetzij 
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomst hetzij statutair benoemd ambtenaar zijn, en tevens 
voor wat hun klinische werkzaamheden betreft, exclusief in het ziekenhuis of in opdracht 
van het ziekenhuis in dienst;) <KB 2006-11-17/33, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 18-
12-2006> 
  3° onder de medische en medisch-technische diensthoofden, ten minste 70 % houders 
van een academische aanstelling tellen (, met name tenminste van docent in een 
Nederlandstalige universitaire universiteit of " chargé de cours " in een Franstalige 
universiteit); <KB 2006-11-17/33, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 18-12-2006> 
  4° voor het geheel van het ziekenhuis de verbintenistarieven toepassen onder de 
voorwaarden die in de nationale overeenkomst geneesheren -verzekeringsinstellingen 
van toepassing zijn op de geneesheren die er zich toe verbonden hebben deze tarieven 
na te leven en, bij ontstentenis van een dergelijke nationale overeenkomst, voor het 
geheel van het ziekenhuis de tarieven toepassen die als basis dienen voor de 
tegemoetkoming van de ziekteverzekering, volgens de voorwaarden die in de laatste 
nationale overeenkomst geneesheren - verzekeringsinstellingen van toepassing zijn op 
de geneesheren die er zich toe verbonden hebben de tarieven van deze overeenkomst na 
te leven; 
  5° aan de patiënten topreferentiezorg kunnen aanbieden naast normaal specialistische 
zorg, teneinde specifieke pathologieën met de vereiste expertise en infrastructuur te 
behandelen; 
  6° deelnemen aan de opleidingsfunctie van de faculteit geneeskunde waarmee het 
ziekenhuis verbonden is, met name voor wat betreft : 
  a) de algemene klinische opleiding; 
  b) de vorming en opleiding in de evaluatie van de kwaliteit van de medische zorg, in de 
beste klinische praktijk en in nieuwe technieken, rekening houdend met de vereisten van 
de evolutie van de medische wetenschap en een adequate communicatie tussen de arts 
en de patiënt, evenals een doelmatige aanwending van de middelen; 
  c) de voortgezette vorming voor reeds erkende huisartsen en erkende specialisten; 
  7° actief zijn op het gebied van het klinisch onderzoek, de ontwikkeling en de evaluatie 
van nieuwe medische technologieën, evenals de evaluatie van medische activiteiten; 



  8° om reden van expertise medewerking verlenen aan beleidsondersteunende 
activiteiten en wetenschappelijke programma's. 
 
Art. 1bis. <Ingevoegd bij KB 2006-11-17/33, art. 3; Inwerkingtreding : 18-12-2006> 
Ziekenhuisdiensten, ziekenhuisfuncties en zorgprogramma's die worden uitgebaat door 
een ander ziekenhuis dan een universitair ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, kunnen door 
Ons als universitaire ziekenhuisdienst, universitaire ziekenhuisfunctie of universitair 
zorgprogramma worden aangewezen, mits : 
  1° de academische opdrachten zoals bedoeld in artikel 4 van de wet op de 
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, mede worden uitgevoegd door de 
bedoelde ziekenhuisdiensten, ziekenhuisfuncties en zorgprogramma's; 
  2° de diensthoofden van bedoelde aangewezen ziekenhuisdiensten, ziekenhuisfuncties 
en zorgprogramma's houder zijn van een academische aanstelling, met name ten minste 
van docent in een Nederlandstalige universiteit of " chargé de cours " in een Franstalige 
universiteit; 
  3° de medische staf in de bedoelde ziekenhuisdiensten, ziekenhuisfuncties of 
zorgprogramma's voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 1, 2°; 
  4° de bedoelde ziekenhuisdiensten, ziekenhuisfuncties of zorgprogramma's 
beantwoorden aan de in artikel 1, 4°, 5°, 6°, 7° en 8° gestelde voorwaarden; 
  5° het ziekenhuis dat bedoelde universitaire ziekenhuisdienst, ziekenhuisfunctie of 
zorgprogramma exploiteert, aan één van de volgende voorwaarden voldoet : 
  a) ten minste één lid van de bestuursorganen van de in a) bedoelde faculteit 
geneeskunde en ten minste één lid van het universitair ziekenhuis dat hiervoor 
academische opdrachten uitvoert, zijn lid van de bestuursorganen van bedoeld 
ziekenhuis; 
  b) ten minste twee leden van de bestuursorganen van de in a) bedoelde faculteit 
geneeskunde zijn lid van de bestuursorganen van bedoeld ziekenhuis. 
  Indien het eerste lid, 5°, niet toegepast kan worden omwille van een wettelijke of 
decretale regeling die betrekking heeft op het bestuursorgaan van het betrokken 
ziekenhuis, wonen bedoelde personen de vergaderingen van de bestuursorganen van het 
bedoelde ziekenhuis bij met raadgevende stem. 
 
Art. 2. (§ 1.) De voorstellen tot aanwijzing als universitair ziekenhuis worden 
gemotiveerd en gezamenlijk door de faculteit geneeskunde met volledig leerplan en door 
de directeur van het betrokken ziekenhuis gericht aan de Minister tot wiens bevoegdheid 
de Volksgezondheid behoort. <KB 2006-11-17/33, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 18-12-
2006> 
  Bij het voorstel dient een verslag te worden gevoegd, dat is aangevuld met alle nuttige 
bijlagen, dat aantoont dat wordt beantwoord aan de voorwaarden bedoeld in het artikel 
1. 
  (§ 2. De voorstellen tot aanwijzing als universitaire ziekenhuisdienst, universitaire 
ziekenhuisfunctie of als universitair zorgprogramma, worden gemotiveerd en gezamenlijk 
door de faculteit geneeskunde met volledig leerplan en door de directeur van het 
betrokken ziekenhuis gericht aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid 
behoort. 
  Bij het voorstel dient een verslag te worden gevoegd, aangevuld met alle nuttige 
bijlagen, dat aantoont dat wordt beantwoord aan de voorwaarden bedoeld in artikel 
1bis.) <KB 2006-11-17/33, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 18-12-2006> 
 
Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 
  
 Gegeven te Brussel, 7 juni 2004. 
  ALBERT 
  Van Koningswege : 
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
  R. DEMOTTE. 


