
 

 
 

 

 

Aan de Eerste minister: Dhr. Alexander De Croo 

 
Aan de Vice-eersteministers: Dhr. Vincent Van Quickenborne, Dhr. Vincent Van Peteghem, 

Dhr. Frank Vandenbroucke , Mevr. Petra De Sutter, Dhr. Pierre-Yves Dermagne ,  
Mevr. Sophie Wilmès, Dhr. Georges Gilkinet  

 

Cc: Dhr. Jo De Cock, voorzitter van de NCAZ 
Dhr. Kris Van De Velde, secretaris van de NCAZ 

 

 

Brussel, 14 maart 2022. 

 

Geachte Eerste minister, 

Geachte Vice-eersteminister, 

 

Naar aanleiding van het Verzekeringscomité dat deze ochtend 14 maart heeft plaatsgevonden en 

waarbij de problematiek van de indexering van de vergoedingen onder RIZIV nomenclatuur werd 

aangesneden, onder meer door de BVAS -afgevaardigde dr. Marc Moens, wenst de  Belgische 

Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) bij de regering nogmaals met aandrang te vragen voor een 

oplossing ter zake.  

De indexering van de vergoedingen onder RIZIV nomenclatuur schiet voor 2022 immers ruimschoots 

tekort voor het opvangen van de fel gestegen kosten voor personeel, materialen en energie. Voor 2022 

is in de begroting voor de honoraria een indexatie van 0,73 of voor sommige verstrekkingen 0,79 % 

opgenomen, daar waar de toename van de gezondheidsindex nagenoeg het tienvoudige bedraagt. 

Door de afgevlakte gezondheidsindex is de voorziene indexatiemassa volstrekt onvoldoende voor de 

artsen om het hoofd te kunnen bieden aan de uitzonderlijke situatie van 2022. BVAS vraagt 

nadrukkelijk aan de regering om bij de komende begrotingscontrole een zo snel mogelijke 

implementatie van een althans gedeeltelijke correctie van de indexmassa te voorzien. 

 

 



 

 
 

 

Ook andere zorgverstrekkers delen uiteraard deze bezorgdheid. In dat kader verwijzen wij naar de 

brief die het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers binnen de Federatie Vrije Beroepen – waar het VAS, 

Vlaamse afdeling van de BVAS, deel van uitmaakt -  reeds op 16 februari 2022 heeft gericht aan minister 

Vandenbroucke (zie bijlage).  

Wij danken u alvast voor de aandacht die u aan deze problematiek zal besteden en kijken uit naar uw 

reactie. 

Met hoogachting, 

 

 

Dr. Luc Herry, 

Voorzitter Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS- 

 

 

Dr. Marc Moens 

Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat (VAS) 

 


