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Brussel, 29 juni 2010

Artsenverkiezingen 2010: BVAS blijft belangrijkste artsensyndicaat
In juni 2010 brachten 21.309 van de 43.651 stemgerechtigde artsen hun stem uit. Dat is 48,82 % of
2,42% hoger dan in 2006 (46,4 %). Bij de huisartsen is de deelname nu 9.149/17.904 (of 47,23 %) en
bij de specialisten 12.160/25.747 (of 47,23%). Deelname aan de medische verkiezingen is niet verplicht.
Toch ligt ze hoger dan de gemiddelde participatie aan politieke verkiezingen in landen waar er geen
stemplicht is (vb. de meest recente verkiezingen in Frankrijk 39,3 %) of bij de Europese verkiezingen [in
2009 ligt het Europees gemiddelde op 43,2 %, inclusief de landen met stemverplichting zoals
Luxemburg (91,0 %) en België (90,4 %)].
De BVAS behaalt vandaag een globaal resultaat van 63,19 %: 82,05 van de specialisten en 38,14 %
van de huisartsen kozen voor de BVAS. Vertaald in zetels van de nationale commissie artsen –
ziekenfondsen, die een symboolfunctie draagt, betekent dat 5/6 zetels bij de specialisten en 3/6 zetels
bij de huisartsen. De bestaande zetelverdeling blijft dus ongewijzigd.
In tegenstelling tot de federale parlementsverkiezingen deden er zich geen grote stemverschuivingen
voor onder de representatieve artsenorganisaties. De BVAS behoudt afgetekend zijn
meerderheidspositie als grootste artsensyndicaat. Het voltallige bestuur dankt al zijn kiezers voor het
vertrouwen dat zij in de BVAS blijven stellen. BVAS zal de komende vier jaar geen moeite onverlet laten
om te bewijzen dat we dit vertrouwen waard zijn.
In vergelijking met de verkiezingsuitslag van 2006, hebben we, in absolute cijfers 256 huisartsen meer
kunnen overtuigen voor de BVAS te stemmen, maar procentueel verliezen we 2.01%. Vele huisartsen
hebben begrepen dat er onder andere zonder de continue inspanningen van de BVAS nooit sprake zou
zijn geweest van een financiële opwaardering met 70 % over de voorbije 10 jaar.
De BVAS zal zich de komende 4 jaren opnieuw ten volle inzetten om de belangen van huisartsen én
specialisten te verdedigen. We blijven ijveren voor de verdere opwaardering van de intellectuele
prestaties, maar tevens voor het beschikbaar stellen en het correct honoreren van adequate medischtechnische verstrekkingen. Bovendien zullen we er naar streven het artsenberoep ook sociaal en
familiaal aantrekkelijker te maken, ondermeer door een betere afstemming van de organisatie van de
wachtdiensten.
Dergelijk programma realiseren in de context van de aangekondigde besparingen is een uitdaging die
we graag samen willen aangaan.
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