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Schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Steven Matheï 
Aan meneer Pierre-Yves Dermagne , Minister van Economie en Werk 
Betreffende ziekenhuisnetwerken en de Belgische Mededingingsautoriteit 
 
Geachte meneer de Minister,  
 
Ziekenhuizen zijn door de Wet van 28 februari 2019 verplicht toe te treden tot een netwerk om erkend 
te blijven. Door samenwerking moeten de ziekenhuizen functies optimaliseren en rationaliseren om 
kwalitatieve en betaalbare zorg te realiseren.  
 
Op 22 juli publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) haar positie met betrekking tot de 
toepassing van concentratiecontrole op locoregionale ziekenhuisnetwerken. In een antwoord op mijn 
parlementaire vraag (nr. 367) van 18 augustus 2020 gaf uw voorgangster aan dat het een definitief 
standpunt betrof en dat de nota de principes oplijst door dewelke het auditoraat van de BMA zich zal 
laten leiden bij het analyseren van de potentiële ziekenhuisconcentraties op een case-by-cade basis.  
Ziekenhuizen die nu verplicht dienen toe te treden tot een ziekenhuisnetwerk, moeten nu dus ook 
onderzoeken of ze daarvoor het fiat van de BMA moeten krijgen. 
 
In uw beleidsnota geeft u duidelijk een aantal redenen weer waarom de controle door de BMA niet 
geschikt is voor de ziekenhuissector. U stelt eveneens dat u daarom uw administratie gevraagd heeft 
snel een wetsvoorstel uit te werken om die belangrijke kwestie aan te pakken.  
 
Het is in deze context dat ik u volgende vragen wil stellen: 
 

1) Kan de minister verduidelijken of de administratie reeds een voorstel heeft uitgewerkt? 
 

a) Zo ja, wat houdt dit voorstel in en naar welke datum van inwerkingtreding wordt er 
gestreefd? 

 
b) Zo nee, wanneer verwacht u een voorstel? 

 
2) Kan de minister verduidelijken wat de ziekenhuissector in afwachting van een voorstel al dan 

niet dient te ondernemen? Moeten ziekenhuizen, die nu verplicht moeten toetreden tot een 
ziekenhuisnetwerk, in afwachting van een voorstel alsnog onderzoeken of ze het fiat van de 
BMA moeten krijgen? 

 
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 
 
Steven Matheï 
Federaal volksvertegenwoordiger 
20 november 2020 
 
 
 
 
(get.) 
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Vraag nr. 96 van de heer Steven 
Matheï van 26 november 2020 
 
Betreft: Ziekenhuisnetwerken - BMA 
 
 
1. Zoals ik in de algemene 
beleidsnota inzake economie heb 
uitgelegd, is de verplichting voor 
ziekenhuizen om deel uit te maken 
van één locoregionale klinische 
ziekenhuisnetwerk bedoeld om de 
efficiëntie van het Belgische 
ziekenhuissysteem te verbeteren. De 
door de wet van 28 februari 2019 
verplichte oprichting van dergelijke 
netwerken rechtvaardigt geen 
concentratiecontrole door de 
Belgische Mededingingsautoriteit. De 
wetgever heeft immers een 
duidelijke keuze gemaakt voor een 
hervorming van het 
ziekenhuislandschap met de 
goedkeuring van de wet van 28 
februari 2019 tot wijziging van de 
gecoördineerde wet van 10 juli 2008 
op de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinrichtingen, wat de 
klinische netwerking tussen 
ziekenhuizen betreft. 
 
Er werd bijgevolg een 
wetgevingstekst opgesteld om de 
oprichting van een locoregionaal 
klinisch ziekenhuisnetwerk en elke 
latere wijziging in de samenstelling 
ervan uit te sluiten van de 
concentratiecontrole van de 
Belgische Mededingingsautoriteit, 
zoals voorzien in het Wetboek van 
economisch recht, in boek IV, titel 1, 
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hoofdstuk 2. Deze uitsluiting is dus 
specifiek en beperkt.  
 
De ministerraad heeft deze tekst op 
18 december 2020 goedgekeurd. 
Deze tekst ligt nu bij de Raad van 
State voor advies. Ik zou graag zien 
dat deze tekst zo snel mogelijk wordt 
aangenomen, met een retroactieve 
inwerkingtreding op 28 februari 
2019, datum van de afkondiging van 
de wet tot wijziging van de 
gecoördineerde wet van 10 juli 2008 
op de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinrichtingen, wat de 
klinische netwerking tussen 
ziekenhuizen betreft. De bedoeling 
hiervan is dat elke oprichting van een 
locoregionale klinische 
ziekenhuisnetwerk is uitgesloten van 
de concentratiecontrole van de 
Belgische Mededingingsautoriteit, 
die een voorafgaande controle is. 
 
2. Tot op heden werd geen enkele 
aanmelding van de oprichting van 
een locoregionaal klinisch 
ziekenhuisnetwerk gedaan bij de 
Belgische Mededingingsautoriteit. 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre-Yves Dermagne 
Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et du Travail 

Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk  
 

(get.) 


