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Ledenaantal BVAS groeit significant 
 

Brussel, 11 juni 2013 

 

De vijf kamers van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) zien hun 

ledenaantal sinds het begin van dit jaar significant toenemen. Enkele honderden nieuwe 

artsen-leden geven op die manier niet alleen hun vertrouwen aan het grootste 

artsensyndicaat, het is ook een signaal naar de politiek toe dat het medische artsenkorps 

duidelijk niet akkoord gaat met recente of toekomstige ingrijpende veranderingen. 

De recente besparingen die het kernkabinet met de begrotingscontrole eind maart besliste, 

hakken zonder enig overleg in op de erelonen en zijn niet aanvaardbaar voor de artsen. De 

regering trekt zich niks meer aan van het akkoordensysteem en grijpt elke gelegenheid aan dit 

met de voeten te treden en unilateraal beslissingen door te duwen. 

Ook de goedkeuring van het verbod op supplementen in twee- en meerpersoonskamers eind 

vorig jaar heeft heel wat kwaad bloed gezet bij ziekenhuisartsen. Niet alleen verliezen zij een 

deel van hun inkomen, door het systeem van afdrachten voelen veel ziekenhuizen dit ook in 

hun kassa. En het blijft nog maar de vraag of dit verbod ook daadwerkelijk de toegang tot de 

zorg heeft verbeterd. Bovendien willen sommige politici de honoraria op eenpersoonskamers 

beperken.  

De nefaste evolutie in het zelfstandig uitoefenen van een vrij beroep is het artsenkorps niet 

ontgaan. De BVAS heeft het afgelopen jaar veel vragen van leden en niet-leden over deze 

politieke beslissingen ontvangen. Deze toegenomen interesse bewijst dat het 

artsensyndicalisme niet dood is, wat sommige (politieke) tongen ook mogen beweren. Dat een 

groot aantal artsen zich als nieuw lid aansluit, is de kers op de taart van de dagelijkse 

syndicale strijd die de BVAS voert. Het vertrouwen dat de nieuwe artsen-leden aan de BVAS 

schenken staat in schril contrast met het wantrouwen van het artsenkorps ten aanzien van de 

bewindsvoerders die zich met gezondheidszorg bezighouden. Niet alleen ziekenhuisartsen 

sluiten aan als nieuwe leden. Er is ook een duidelijke instroom van huisartsen. Met de 

syndicale verkiezingen van 2014 in aantocht is deze aangroei van leden een extra stimulans 

om de belangen van de huisartsen en specialisten met dezelfde vastberadenheid te blijven 

verdedigen. 
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