
 

 
 

RIZIV  
Aan de Heer Jo De Cock  
Administrateur-generaal  
Voorzitter NCAZ  
Tervurenlaan, 211  
1150     BRUSSEL  
  

 
Kopij aan: dhr. Kris Van De Velde  
  

Brussel, 19 februari 2021  
  
Geachte heer De Cock,  
voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen,  
  
De BVAS heeft tijdens de vergadering van de WG GMD van de Nationale Commissie Artsen-
Ziekenfondsen die plaatsvond op 17.02.2021 vernomen dat artsen die zich pas ingeschreven hebben 
in MyCarenet na 1 januari 2021 geen recht hebben op hun honorarium voor hun GMD’s in 2021. De 
betrokken huisartsen hebben enkel recht op het honorarium voor de opening van nieuwe GMD’s in 
2021 vanaf het moment van inschrijving enerzijds en recht op het honorarium voor de verlengingen 
vanaf 2022 (betaling in februari 2022) anderzijds.   
 

Voor de 329(*) huisartsen die zich in de loop van januari 2021 hebben ingeschreven voor MyCarenet - 
alsook voor de huisartsen die zich eventueel nog na januari hebben ingeschreven heeft deze laattijdige 
registratie een enorme financiële consequentie. De deadline van 31.12.2020 en de financiële gevolgen 
voor wat betreft de uitbetaling van de GMD’s in 2021 indien men deze deadline overschreed, werd in 
de verstuurde communicatie aan de huisartsen onvoldoende benadrukt. Door de COVID-19-pandemie 
en de diverse berichtgevingen hieromtrent die op dat ogenblik voor een extra werkbelasting voor de 
huisartsen zorgde, werd deze deadline mogelijks ook uit het oog verloren.   
 

We willen bovendien benadrukken dat deze huisartsen wel degelijk de EMD’s van hun patiënten in 
2021 beheren. Een EMD gebruiken is immers niet hetzelfde als het gebruik van MyCarenet om het 
honorarium voor het GMD te beheren. Dat deze artsen geen vergoeding ontvangen ook al leveren zij 
wel degelijk deze prestaties, komt zeer onrechtvaardig over.   
 

Aangezien de teksten van de ontwerpen van koninklijk besluit die door de NCAZ (Doc. NCAZ 2020-34, 
8/6/2020) en het Verzekeringscomité (Doc. CSS 2020-135, 29/6/2020) werden goedgekeurd tot op 
heden nog niet gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, kan men de juridische geldigheid van deze 
financiële consequentie overigens ook in twijfel trekken. Omgekeerd, geeft de niet-publicatie van deze 
koninklijke besluiten de mogelijkheid om de situatie voor deze huisartsen alsnog te regulariseren. Zo 
zou men in dit overgangsjaar ervoor kunnen opteren om een bijkomend uitbetalingsmoment te 
voorzien voor de huisartsen die zich laattijdig registreerden in MyCarenet.  
 

BVAS wenst dan ook dit punt met aandrang te agenderen op de vergadering van de Nationale 
Commissie Artsen-Ziekenfondsen van maandag 22.02.2021 en rekent op een passende oplossing voor 
de betrokken collega’s.  
 



 

 
 

In de hoop dat u positief op ons verzoek zult reageren, verblijven wij inmiddels   
Met de meeste hoogachting,  
 

Dr. Philippe Devos,  
voorzitter BVAS  

  
  
  
(*) Dit aantal huisartsen is intussen opgelopen tot 505 (stand van zaken op 22 februari 2021)    

 


