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Dr. Philippe Devos spreekt alle artsen moed in: 
‘Collega’s, laten we samen vechten!’ 

 
Als voorzitter van de BVAS richt Dr. Philippe Devos zich in een brief tot alle artsen. “Deze ziekte rolt als 
een pletwals over alle landen heen. We moeten solidair zijn en snel en eensgezind handelen, als een 
leger.” 
 

Brussel, 18 maart 2020 
 

Beste collega’s, 
 

We staan aan de vooravond van de donkerste periode in de geneeskunde sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Wat we vandaag meemaken is nog maar het begin, de experten van de overheid hebben dat al vaak 
herhaald. 

 
Veel beroepen zullen de komende weken van cruciaal belang zijn om het verlies aan mensenlevens te 
beperken en de stabiliteit van ons land te handhaven. Als burgers zullen we allemaal offers moeten 
brengen, grote of kleine. De medische wereld, vertegenwoordigd door de BVAS, wil iedereen bedanken 
die de strijd met deze plaag aangaat. 

 
We hebben geneeskunde gestudeerd met één ideaal in gedachten: lijden verlichten en levens redden. Dit 
ideaal wordt binnenkort op de proef gesteld. In het hele land zijn onze collega's vastbesloten om de strijd 
aan te gaan. Dat is nodig. 

 
De regering nam ongeziene en historische maatregelen om de overbelasting van ons gezondheidssysteem 
tot een minimum te beperken. Deze inspanning moet worden volgehouden. Het is uiterst belangrijk dat 
alles in het werk gesteld wordt om het beschermingsmateriaal dat we nodig hebben zo snel mogelijk te 
leveren. Van bij het begin van deze crisis kijkt de BVAS waakzaam toe of de regering adequaat gehoor geeft 
aan de noden van de zorgverleners. We werken hier elke dag aan verder, achter de schermen en in de 
media. 

 
Deze ziekte rolt als een pletwals over alle landen heen. We zullen solidair moeten zijn en snel en 
eensgezind handelen, als een leger. We zullen onze verbeelding moeten gebruiken en informatie delen. 
Op het terrein zie ik initiatieven ontstaan om ideeën uit te wisselen en met elkaar te delen. 

 
Vooral het medisch personeel zal getroffen worden omdat gemiddeld 50% van het personeel besmet zal 
raken. In sommige risico-afdelingen zal dat percentage nog hoger liggen. Velen zullen ziek worden, vooral 
omdat het nog steeds onzeker is of er tot aan het einde van de crisis voldoende beschermingsmateriaal 
beschikbaar zal zijn. Laten we onszelf niets wijsmaken, sommigen van ons zullen sterven in de uitoefening 
van ons beroep. We zijn ons daar allemaal van bewust. 

 
De bevolking rekent op ons en onze collega's zorgverleners om zoveel mogelijk levens te redden. Uw 
getuigenissen van de afgelopen 15 dagen hebben me laten zien dat ondanks het gevaar en de fysieke en 
morele uitputting die ons te wachten staan, de artsen vastberaden zijn om trouw te blijven aan hun 
roeping. 

 
Namens de BVAS wil ik u allen bedanken voor uw moed en zelfopoffering. Ik wens u het beste voor de 
toekomst. Laten we samen vechten! 

 
Dr. Philippe Devos 
Voorzitter BVAS 
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Handleiding: Steunmaatregelen ten aanzien van de zelfstandige artsen 
SARS-CoV-2 

 
De doorbraak van het virus in ons land hakt in op de organisatiestructuur van het ziekenhuis-
landschap. Zowel ziekenhuizen en artsen zijn in snelheid genomen door de gebeurtenissen. 
 

We zien nu dat sommige artsen in preventieve quarantaine zitten, anderen kunnen niet meer 
terugkeren uit het buitenland, anderen zien hun activiteiten drastisch toenemen of afnemen. 
Daarnaast zijn er diverse  2019-nCoV – Procedures voor artsen en ziekenhuizen op Sciensano (zie 
punt D.5) terug te vinden die restricties en voorwaarden inhouden bij de behandelingen van 
patiënten.  Al deze maatregelen hebben onvermijdelijk gevolgen (financieel, sociaal, 
administratief) voor de artsen. 
 
In de nieuwsflash 6 bent u op de hoogte gesteld van de rol van de BVAS in de strijd tegen het virus. 
 

U kan dit tijdschrift raadplegen op onze website          http://www.vaskor.be 
  
Wij geven u een korte opsomming van de maatregelen die sedert het uitbreken van de crisis zijn 
uitgewerkt ten aanzien van de artsen tot op heden.  Indien er nog bijkomende maatregelen volgen 
zullen wij u hiervan onvermijdelijk ook op de hoogte brengen. 
 
U kan de lijst van de sociale verzekeringsfondsen met alle contactgegevens terugvinden op onze 

website          http://www.vaskor.be.  
Het is waarschijnlijk overbodig om te vermelden dat de sociale secretariaten overbevraagd zijn. U 
kan ook rechtstreeks info doorgeven of verkrijgen via het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) emailadres: mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be of  
telefonisch 0800 12 018. 
   
A. SOCIALE MAATREGELEN 
 
Op welke maatregelen kan je nu beroep doen: 
 
1. Wijziging ten aanzien van de sociale zekerheidsbijdragen 
 

Uitstel van betaling sociale zekerheidsbijdragen 

 
Inhoud maatregel 
Betalingsuitstel voor de eerste twee kwartalen van 2020 en mogelijke regularisaties die tegen  
31 maart 2020 moeten betaald zijn. 
 
Het heeft dus geen betrekking op reeds betaalde bijdragen. 
 
Wanneer: 
De aanvraag moet ingediend worden vóór 15 juni 2020. 
 
 
 

http://www.vaskor.be/ledenblad/nieuwsflash2020.html
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.beo
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Hoe aanvragen :  
De aanvraag wordt per mail gedaan aan het sociaal verzekeringsfonds waarin het volgende wordt 
vermeld: 
- aanvraag betalingsuitstel coronavirus 
- de naam, voornaam en woonplaats 
- het ondernemingsnummer 
- eventueel naam en zetel van bedrijf 
 
Motivatie waarom je getroffen bent door het virus (vb. omzetdaling). 
 
Gunstmaatregel 
Er wordt één jaar uitstel gegund met als gevolg dat: 
- de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 tegen 31 maart 2021 moet betaald zijn 
- de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 tegen 30 juni 2021 moet betaald zijn 
 
Weerslag met eventuele nadelige effecten 
Er treden geen wijzigingen op ten aanzien van het sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering 
en pensioen). 
 
De VAPZ premie zal voor het jaar 2020 niet aftrekbaar zijn tenzij je deze bijdragen van 2020 voor 
het einde van het jaar 2020 betaalt. 
 
Indien je niet tijdig betaalt, krijg je verhogingen wegens laattijdige betaling met een eventueel 
verlies van je rechten en onterecht genoten kortingen worden teruggevorderd. 
 

Vermindering voorlopige sociale bijdragen 

 
Inhoud maatregel 
Als de huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen. 
 
Hoe aanvragen 
Je moet aantonen dat je gevolgen ondervindt van het Covid-19 virus (oa een omzetdaling) en dat 
de geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden. 
Je kan dit aanvragen via je sociaal secretariaat. 

De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal: 

- 717,18 euro voor een zelfstandige in hoofdberoep 
- 0 euro voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan  
1.548,18 euro 
- 0 euro voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten 
lager zijn dan 3.096,37 euro. 

 

Weerslag met eventuele nadelige effecten 
Mocht nadien blijken dat de definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, zijn er 
ook verhogingen verschuldigd.  Dit kan vermeden worden door voor het einde van het jaar nog 
voldoende bij te storten. 
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Kwijtschelding verhogingen 

 
Inhoud maatregel 
Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig 
voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten 
betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 
2020 moeten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus 
geen aanvraag doen maar het is wel aangeraden om dit mee te delen aan emailadres:  
mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be. 
 

Vrijstelling van bijdragen 

Inhoud maatregel 
Zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep, meewerkende echtgenoten en student-zelfstandigen 
(met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van 
bijdragen vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. 
 
Wanneer aanvragen 
Je moet wel afwachten tot je de afrekening van het tweede kwartaal hebt gekregen. Een aanvraag 
voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk. 
 
Hoe aanvragen 
Via de portaalsite van de overheid of het sociaal secretariaat. 
 
Emailadres: mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be 
 
Weerslag met eventuele nadelige effecten 
Er worden geen pensioenrechten opgebouwd voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je 
kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten 
meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd. 
Ook je VAPZ bijdragen voor 2020 zullen niet fiscaal aftrekbaar zijn. 

 
2. Overbruggingsrecht 
 
In het BS van 24 maart 2020 werd de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 
december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en 
tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen 
gepubliceerd. 
  

U kan deze wettekst raadplegen          http://www.vaskor.be 
 
Inhoud maatregel 
Indien u beroep wil doen op deze maatregel moet de activiteit onderbroken zijn omwille van het 
virus of er is een afname van activiteit waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend 
wordt. De voorwaarde is wel dat de niet-dringende medische activiteiten wel degelijk volledig is 
stopgezet gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen per maand.  
 

mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
http://www.vaskor.be/
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Er is een uitkering voorzien voor de maanden maart en april en dit ongeacht de duur van de 
onderbreking. Je kan nog geen overbrugging aanvragen voor de maand mei. Dit kan eventueel 
later volgen. 
 
Er mag geen recht zijn op een vervangingsinkomen. Tijdens de onderbreking mag er ook geen 
tewerkstelling als werknemer zijn. 
 
Iedere zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maxi-statuut kan dit aanvragen. 
 
Bedrag 
1.291,69 euro per maand en 1.614,10 euro per maand (minstens één persoon) ten laste. 
 
Wanneer aanvragen 
De aanvraag moet ingediend zijn voor het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of 
stopzetting en geldt vanaf 1 maart 2020. 
 
Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat een 
verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft. 
 
U kan het formulier downloaden http://www.vaskor.be 
 
B. FINANCIELE MAATREGELEN 
 
1. Medisch advies via de telefoon: een specifiek honorarium gedurende de COVID-19 crisis: 
nummers 101990 en 101135 
 
Deze maatregel laat toe dat artsen medische adviezen kunnen verlenen via de telefoon in twee 
situaties gelinkt aan de Covid-19 crisis: 
 
- met het oog op ‘triage’ en oriëntering van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19: 
101990 
- om de continuïteit van zorg te garanderen voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met 
een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen 
gegeven in het kader van Covid-19 (immunodepressie, ouderen, etc.): 101135 
 
Alle artsen kunnen medisch advies geven via de telefoon. Zowel de huisartsen als de geneesheren 
specialisten kunnen gebruik maken van beide nummers.   
 
Als een ziekteattest nodig is, kunnen artsen het nieuwe model voor medisch getuigschrift voor 
arbeidsongeschiktheid gebruiken in deze COVID-19 context. Voorschriften voor geneesmiddelen 
worden digitaal afgeleverd, rechtstreeks bij de apotheker. 
 
U vindt dit nieuw model voor medisch getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid  

         http://www.vaskor.be 
 
 
 
 
 

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/eenvoudiger-medisch-getuigschrift-advies-telefoon-covid19.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/eenvoudiger-medisch-getuigschrift-advies-telefoon-covid19.aspx
http://www.vaskor.be/
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In de praktijk 
- Het honorarium voor de adviezen zonder fysisch contact bedraagt 20 euro 
- Patiënten betalen niets 
Voor deze 2 codes: 
- Is de toepassing van de derdebetalersregeling verplicht voor huisartsen bij patiënten met een 
voorkeursregeling 
- Voor alle patiënten wordt het gebruik van derdebetalersregeling ten stelligste aangeraden  
aangezien de patiënt niet fysiek aanwezig is en er geen remgeld verschuldigd is. De patiënt betaalt 
dus niets (de verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt het volledige bedrag) 
 
Elektronische facturatie van de 2 nieuwe codes bij derdebetalersregeling 
In geval van elektronische facturatie via eFact dient u geen reden te vermelden waarom u de 
derdebetalersregeling toepast. 
 
Toepassing derdebetalingsregeling van de 2 nieuwe codes op papier 
Maakt u voor de voormelde verstrekkingen geen gebruik van eFact, dan volgt u de volgende 
werkwijze. 
 
U dient niet te vermelden waarom u de derdebetalersregeling toepast en zendt de getuigschriften 

voor verstrekte hulp naar het uniek adres per verzekeringsinstelling: 
 
U voegt een overzicht toe, gedateerd en ondertekend, dat ten minste de volgende gegevens 

bevat, opgenomen op het model verzamelstaat derdebetalersregeling COVID-19: 
 
- het aantal bijgevoegde getuigschriften voor verstrekte hulp 
- uw RIZIV-nummer 
- uw naam, voornaam, KBO-nummer en uw adres 
- het bankrekeningnummer waarop de storting dient te worden uitgevoerd 
 
Op het getuigschrift voor verstrekte hulp vermeldt u het INSZ nummer van de patiënt alsook, in de 
mate van het mogelijke, het nummer van het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten. 
 
Om het voormelde ziekenfondsnummer te achterhalen, kan u gebruik maken van de portaalsite 
van MyCarenet. 
 
De verzekeringsinstelling aanvaardt voor deze verstrekkingen de toepassing van de 
derdebetalersregeling op basis van de verzamelstaat derdebetalersregeling COVID 19 die u voegt 
bij de getuigschriften voor verstrekte hulp. 
 
De getuigschriften voor verstrekte hulp kunnen meerdere keren per maand bij de 
verzekeringsinstellingen worden ingediend. 
 
Deze uitvoeringsmodaliteit van de derdebetalersregeling is van toepassing op nationaal niveau. 
Andere akkoorden (lokaal, regionaal,…) zijn niet mogelijk 
 

U kan hierover verdere info terugvinden op onze website:          http://www.vaskor.be 
 
 
 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/lijst_adressen_verzekeringsinstellingen.docx
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/verzamelstaat_derdebetalersregeling_covid19.docx
https://prod.mycarenet.be/portal/home.seam.
http://www.vaskor.be/
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/lijst_adressen_verzekeringsinstellingen.docx
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/verzamelstaat_derdebetalersregeling_covid19.docx
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C. Werking van de medische raad 
 
Gezien het voor de artsen van medische raden momenteel onmogelijk is om nog fysiek te 
vergaderen wegens de regels van social distancing heeft de FOD Volksgezondheid een 
omzendbrief naar de ziekenhuizen en de voorzitter van de medische raden gestuurd. De noodzaak 
van fysieke aanwezigheid zoals voorzien in het KB van 10 augustus 1987 aangaande de werking 
van de medische raden wordt omgebogen naar een virtuele aanwezigheid. Er wordt wel nog 
uitdrukkelijk gesteld dat de andere bepalingen van het voormeld KB onverminderd van toepassing 
blijven.  
 

U kan de brief raadplegen          http://www.vaskor.be 
 
D. Indirecte maatregelen met weerslag voor de artsen 
 
1. Ondersteuning aan ziekenhuizen in de dagelijkse strijd tegen de Covid-19 pandemie 
 
De federale overheid wenst haar waardering te betuigen voor het werk van de 
gezondheidszorgsector en in het bijzonder van de ziekenhuizen in de strijd tegen de pandemie die 
aan het coronavirus COVID-19 toe te schrijven is en hen te ondersteunen om de continuïteit van 
hun werking te verzekeren. 
In die context worden de algemene ziekenhuizen en de zorgverleners in de ziekenhuizen 
geconfronteerd met verschillende meerkosten of een daling van inkomsten ten opzichte van hun 
normale werking. 
 
De directe en indirecte impact van noodplannen dekken 
Het gaat om kosten die verband houden met de uitvoering van de noodplannen die een grote, 
onvoorziene impact hebben op de normale activiteit, om verlies van inkomsten  
(honoraria, forfaits ...) door de annulering van geplande ingrepen, maar ook om bijkomende 
kosten voor materiaal, personeel, wijzigingen van de structuur, enz. 
De financiële middelen waarover ze doorgaans beschikken, volstaan niet, met name inzake 
thesaurie, om die uitzonderlijke bijkomende kosten samen met een daling van de inkomsten, het 
hoofd te bieden (grote aankopen, betaling van het personeel, dekking van verlies van activiteit, 
met name voor de artsen en andere zorgverleners, en de eisen van de leveranciers om bij een 
bestelling de volledige betaling te voldoen). 
Er moet een antwoord kunnen geboden worden ten aanzien van de impact op de activiteit van de 
zorgverleners en de gezondheidsinstellingen of -diensten die tot het federale niveau behoren en 
ten laste zijn van het RIZIV en van de FOD Volksgezondheid op het moment dat ze klaarstaan om 
de pandemie aan te pakken en dit om te garanderen dat ze hun activiteiten kunnen blijven 
voortzetten. 
 
1 miljard vrijmaken en de creatie van een financieel mechanisme op zeer korte termijn 
Het is de bedoeling snel te kunnen communiceren over de creatie van een financieel mechanisme 
dat het mogelijk maakt de impact van de crisis te ondervangen en de acties te ondernemen die 
nodig zijn om de uitvoering ervan te verzekeren. 
 
Het globale idee zou erin bestaan financiële middelen vrij te maken, die voorlopig vastgesteld zijn 
op 1 miljard om snel een thesaurievoorschot te kunnen toekennen door directe liquidatie aan de 
ziekenhuizen waarvan het gebruik later zal worden geregulariseerd, enerzijds via "aanvaarde" 
uitzonderlijke kosten en anderzijds door een bepaalde tenlasteneming van de verliezen van 
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inkomsten volgens een vast te stellen niveau. Er wordt alles aan gedaan om deze liquidatie ten 
laatste half april mogelijk te maken. 
 
Die mechanismen zullen worden toegepast voor alle activiteiten in het ziekenhuis en zullen in 
overleg met de betrokken actoren worden vastgesteld. 
De BVAS zal erop toezien dat hiervan ook een deel wordt toegekend aan de artsen 
niettegenstaande de toekenning van het bedrag via het budget van de ziekenhuizen zal toegekend 
worden.  
 
Zie ook punt D. 6. Solidariteit ten aanzien van artsen specialisten in opleiding. 
 
2. Nooddecreet bouw ziekenhuizen 
 
Het Vlaams Parlement heeft op 18 maart 2020 een nooddecreet naar aanleiding van het 
coronavirus goedgekeurd en dit werd in het BS gepubliceerd op 24 maart 2020. 
 
Het nooddecreet staat een tijdelijke vrijstelling van de vergunningsplicht toe voor de bouw en 
uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, productiefaciliteiten 
voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen. Deze vrijstelling geldt van 
zodra de Vlaamse Regering de startdatum van de noodsituatie heeft bepaald. 
 
Het decreet machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen over allerhande 
procedurebepalingen, zoals het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen 
en hoorzittingen, maar ook het opschorten van bepaalde beslissingstermijnen. 
De Vlaamse Regering stelt de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast, en 
bepaalt de duur en de startdatum ervan en hiervoor moet nog een datum bekendgemaakt 
worden. 
 
3. Vlaams niveau: onmiddellijke betalingen ziekenhuizen : instandhoudingsforfait en 
gebruikstoelage 
 
Om als ziekenhuis over voldoende liquiditeit te laten beschikken tijdens de coronacrisis, geeft het 
VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) momenteel 
prioriteit aan de betaling van de instandhoudingsforfaits en de gebruikstoelagen (in voorkomend 
geval) aan de ziekenhuizen. Het zou de bedoeling zijn om deze gelden in de loop van de maanden 
maart en april uit te betalen.  
 
Aangezien nog niet alle onderliggende data beschikbaar zijn om de instandhoudingsforfaits te 
berekenen, zal het VIPA 100% of 90% van het instandhoudingsforfait van 2019 uitbetalen. Als het 
ziekenhuis in het verleden het minimale instandhoudingsforfait ontving (het vroegere forfait 
medisch/niet-medisch), wordt er 100% van het instandhoudingsforfait uitbetaald. In de andere 
gevallen wordt er 90% van het instandhoudingsforfait van 2019 uitbetaald. 
 
De berekening van het instandhoudingsforfait en het eventuele saldo volgen later dit jaar. 
 
4. Een toelage vanuit de Koning Boudewijnstichting voor de eerste lijn in de COVID-19 crisis 
 
Het ‘Fonds Dr. Daniel De Coninck’ wil eerstelijnsorganisaties ondersteunen. Met deze oproep kan 
het Fonds, via een verkorte en lichte procedure zo snel mogelijk middelen ter beschikking stellen. 
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Er is een forfaitaire steun voorzien van 10.000 euro. 
Een van de criteria is dat de organisatie actief is in de eerste lijn en zich richt tot de personen in de 
thuissituatie. 
 
Er kan een dossier ingediend worden tot 5 mei 2020. 
 
Voor verdere info raadpleegt u best de website www.kbs.frb.be of u belt het nummer  
02.500 45 55 of u stuurt een mail naar proj@kbs-frb.be 
 
5. Sciensano 
 
Verder zijn de berichten op de website van Sciensano (Federale Wetenschappelijke Instelling en 
het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de diergezondheid en de 
voedselveiligheid van België) van het grootste belang voor artsen en ziekenhuizen. Er werden 
procedures uitgewerkt voor huisartsen, ziekenhuizen en specialisten in de strijd tegen COVID-19 
https://epidemio.wiv-isp.be.  
 
6. Solidariteit ten aanzien van de artsen-specialisten in opleiding 
 

Omdat het sui generis statuut geen recht geeft op een vervangingskomen, dreigen de ASO ’s 

zonder enig inkomen te vallen. De BVAS heeft herhaaldelijk met voormalig minister van 

Binnenlandse Zaken Jan Jambon overlegd om dat gebrekkig statuut te verbeteren, maar zonder 

resultaat. 

 

Feit is dat de coronacrisis ook een groot deel van de erkende artsen-specialisten en associaties een 

financiële kater bezorgt. Hun consultaties en ingrepen zijn tot een absoluut minimum beperkt 

waardoor ze hun inkomen plots tot quasi nul herleid zien. 

  

Erkende artsen-specialisten kunnen aanspraak maken op een maandelijks vervangingskomen als 

ze hun praktijk stopzetten om zich te focussen op dringend noodzakelijke zorg. Maar een 

vervangingskomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast) is uiteraard onvoldoende om 

assistenten van te betalen. Artsen-specialisten in opleiding hebben jammer genoeg dit recht op dit 

vervangingsinkomen niet. 

 

Voor de BVAS moet er dringend maatregelen genomen worden: 

 

1. De ASO ’s worden momenteel vooral ingezet in de triagecentra of in de nieuw gecreëerde 

COVID-19 diensten. Daarom is het cruciaal dat de minister dringend uitvoering geeft aan de 

beslissing van de medicomut om alle artsen in een triagecentrum voor COVID-19 patiënten te 

vergoeden met het eenvormig honorarium van een geaccrediteerde huisarts. 

 

Een overzicht van die eenvormige honoraria van 26,78 euro per patiëntencontact wordt wekelijks 

aan de ziekenfondsen bezorgd en per triagecentrum uitbetaald. Onder andere deze inkomsten 

moeten dienen om de assistenten te betalen. 

 

 

http://www.kbs.frb.be/
mailto:proj@kbs-frb.be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Federale_Wetenschappelijke_Instelling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderzoeksinstituut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksgezondheid
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diergezondheid&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedselveiligheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://epidemio.wiv-isp.be/
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2. Daarnaast dringt de BVAS erop aan dat de minister dringend een ministerieel besluit uitvaardigt 

dat de ASO ’s toestaat om tijdens de COVID-19 crisis in andere ziekenhuisdiensten te werken dan 

hun opleidingsdienst. Hun activiteiten op de andere dienst moeten meetellen voor hun opleiding. 
 
3. De federale regering heeft de ziekenhuizen een thesaurievoorschot van 1 miljard euro 
toegezegd om hun continuïteit te garanderen (zie punt D.1.) Dat voorschot moet onder andere het 
verlies aan activiteit in de ziekenhuizen dekken. Voor BVAS en VBS is het duidelijk dat minister De 
Block een deel van de 1 miljard euro moet reserveren als budget voor inkomensverlies door 
technische werkloosheid van zowel alle erkende specialisten, en in het bijzonder van de 
stagemeesters, als voor de ASO ‘s. 
 
 
Auteurs: Dr. Yves Louis, Dr. Philippe De Wilde, Dr. Tom Bovyn en Martine Bogaert 
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