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AKKOORD ARTSEN-ZIEKENFONDSEN IN BELGISCH STAATSBLAD 27.01.2016
Conventioneren? Gedeeltelijk conventioneren? Deconventioneren?
MET KENNIS VAN ZAKEN BESLISSEN
Het akkoord artsen-ziekenfondsen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari
2016. U hebt dus tot 26 februari 2016 om het RIZIV op de hoogte te brengen van uw eventuele
beslissing om te deconventioneren of om gedeeltelijk te conventioneren.
Traditioneel worden de artsen die ons hun e-mailadres hebben bezorgd via e-mail op de hoogte
gebracht zodra de publicatie plaatsvindt. Dat was dit jaar niet anders1. In de elektronische
berichtgeving werd de aandacht van de artsen evenwel al gevestigd op het ontwerp van
koninklijk besluit waarbij de toekenning van het sociaal statuut afhankelijk zou worden gemaakt
van het bereiken van een bepaalde activiteitsdrempel. Gezien het grote aantal onduidelijkheden
en praktische bezwaren dat dat KB met zich meebracht, spoorden we onze leden echter aan om
hun eventuele beslissing om te weigeren toe te treden tot het akkoord of om slechts gedeeltelijk
toe te treden met enkele dagen uit te stellen.

Het KB dat de
toekenning van een
sociaal statuut
afhankelijk zou
maken van het
bereiken van een
activiteitsdrempel,
werd met een jaar
uitgesteld

Uiteindelijk werd het VBS op de hoogte gebracht dat de
inwerkingtreding van het bewuste koninklijk besluit met één jaar
werd uitgesteld. Het actieve lobbywerk heeft resultaat
opgeleverd. Voor het jaar 2016 speelt het bereiken van een
bepaalde activiteitsdrempel dus geen rol in uw beslissing.
Als de regeling van de activiteitsdrempels zou ingevoerd worden
voor het jaar 2017 en u volledig of gedeeltelijk toegetreden bent
tot het huidige akkoord, dan kunt u eventueel nog vóór 15
december 2016 per aangetekend schrijven uw toetreding
opzeggen voor het jaar 2017.

In een notendop
In het vorige nummer van ons tijdschrift hebben we de voornaamste elementen van het akkoord
onder uw aandacht gebracht. Hieronder lichten we de toepassingsvoorwaarden van het akkoord
nogmaals toe.
De geconventioneerde arts-specialist is de arts-specialist die zijn hele praktijk aan de
voorwaarden van dit akkoord onderwerpt en voor wie, behalve wanneer de rechthebbende
1
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bijzondere eisen stelt die strikt zijn bepaald in punt 11.3.3. van het akkoord2, de
honorariumbedragen en de reisvergoedingen, vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit
akkoord, op zijn hele praktijk worden toegepast.
De gedeeltelijk geconventioneerde arts-specialist is degene die zijn hele praktijk aan de
voorwaarden van dit akkoord onderwerpt, behalve gedurende de periodes en overeenkomstig
de voorwaarden die strikt in punt 11.3.2.2. zijn bepaald. Behalve tijdens de periodes en
overeenkomstig de voorwaarden die strikt zijn bepaald in punt 11.3.2.2. of behalve wanneer de
rechthebbende bijzondere eisen stelt die strikt zijn bepaald in punt 11.3.3, worden de
honorariumbedragen en de reisvergoedingen, vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit
akkoord, op zijn hele praktijk toegepast.
De gedeeltelijk geconventioneerde arts-specialist mag afwijken van de honorariumbedragen die
zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord,
-

uitsluitend
voor
de
verstrekkingen
(raadplegingen,
afspraken,
technische
verstrekkingen…), voor de ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en
patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait):

-

georganiseerd gedurende maximum viermaal per week per blok van maximum vier
aaneengesloten uren;

-

en wanneer minstens de helft van al zijn verstrekkingen aan de ambulante patiënten
wordt verricht tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de
bedingen van dit akkoord, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt die
strikt zijn bepaald in punt 11.3.3, en op uren die normaal gezien schikken voor de
rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

-

en wanneer de arts-specialist op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van zijn
praktijk, gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante
patiënten tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen
van dit akkoord, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt die strikt zijn
bepaald in punt 11.3.3.

Wat wordt beschouwd als bijzondere eisen van de patiënt:
-

het ziekenhuisverblijf in een afzonderlijke kamer dat door of voor de rechthebbende wordt
gevraagd om persoonlijke redenen;

-

de oproepen thuis, behalve wanneer het gaat om raadplegingen die zijn aangevraagd
door de behandelend arts;

-

de raadplegingen voor de ambulante patiënten die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt
worden verricht na 21 uur, of op zaterdag, zondag of op feestdagen. Die raadplegingen
vormen echter geen bijzondere eis indien ze kaderen binnen de georganiseerde
wachtdienst en indien de arts-specialist om persoonlijke redenen een voor het publiek
toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren
en dagen. Afgesproken is evenwel dat de zieke in behandeling, die verzocht wordt zich
opnieuw in de spreekkamer van de arts aan te melden, niet onder de toepassing van de
bijzondere eis valt.

De artsen die weigeren toe te treden of die slechts gedeeltelijk wensen toe te treden tot de
bedingen van dit akkoord, geven kennis geven daarvan kennis aan het RIZIV uiterlijk op 26
februari 2016
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-

hetzij met een ter post aangetekende brief, gericht aan de NCGZ, Dienst voor
Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel;

-

hetzij via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRIZIV-portaal
ter beschikking stelt (https://www.ehealth.fgov.be/idp/Authn/Profile?language=nl).

De tekst van het akkoord artsen-ziekenfondsen vindt u op onze website: www.vbs-gbs.org > NEWS > 24.12.2015
Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017
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VBS-SYMPOSIUM OP 20.02.2016 IN KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
DE UITDAGINGEN VAN MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING
Dhr. Pedro Facon, kabinetschef van minister van Volksgezondheid De Block, opent de debatten.
Als vertegenwoordiger van het beleid zal hij toelichten hoe men vanuit het beleid de verdere
integratie van de actoren in de gezondheidszorg ziet. Hoe de samenwerking tussen
gezondheidsprofessionals er vandaag op het terrein aan toegaat, wordt belicht door
gynaecoloog Dr. Bruno Van Herendael en specialist in de fysische geneeskunde Dr. Jan De Neve.
Een derde visie, die van de ziekenhuisbeheerder, wordt uiteengezet door Dhr. Stéphane
Mercier (ziekenhuisgroep Jolimont). Meester Tom De Gendt bekijkt de juridische aspecten van
de multidisciplinaire samenwerking. Dr. Marc Moens, ten slotte, geeft als secretaris-generaal van
het VBS een overzicht van het medisch-politieke jaar 2015 en de vooruitzichten die we er kunnen
uit distilleren.
Voor dit symposium is accreditering in de rubriek Ethiek & Economie aangevraagd.
8.30-8.45

Onthaal

8.45-8.55

Inleiding

8.55-9.25

Zorgberoepen in evolutie. Naar een geïntegreerde
gezondheidszorg

9.25-9.50

Vroedvrouw-gynaecoloog: het ideale koppel, of toch niet?

9.50-10.15

Een samenwerking tussen de arts fysische geneeskunde revalidatie en de kinesitherapeut: een balans in evenwicht?

10.15-10.35

Koffiepauze

10.35-11.00

La collaboration multidisciplinaire pour le gestionnaire de l’hôpital

M. S. MERCIER
Président Comité directeur
Groupe Jolimont

11.00-11.20

Samen op één lijn, uitdagingen voor samenwerking over de lijnen
heen

Mr. T. DE GENDT
Advocaat

11.20-11.45

Het huidige gezondheidsbeleid

11.45-12.15

Discussie

Dr. J.-L. DEMEERE,
Voorzitter VBS
Dhr. P. FACON
Directeur Beleidscel Volksgezondheid
Dr. B. VAN HERENDAEL
ZNA
Dr. J. DE NEVE
AZ Sint-Jan Brugge

Dr. M. MOENS,
VBS en BVAS

Plaats
Koninklijke Bibliotheek van België
Auditorium Lippens
Kunstberg
Keizerslaan 4
1000 Brussel

Inlichtingen en inschrijvingen
Secretariaat VBS
Loubna Hami
Kroonlaan 20 – 1050 Brussel
Tel.: 02/649.21.47 Fax: 02/649.26.90
e-mail: loubna@gbs-vbs.org


INSCHRIJVINGSFORMULIER –

ONLINE INSCHRIJVEN: KLIK HIER

RIZIV-nr.: ......................................................

Adres: ..................................................................

Naam: ............................................................

Postcode: .............................................................

Voornaam: .....................................................

Gemeente: ...........................................................

Specialisme: ..................................................

E-mail: .................................................................

 Ik zal deelnemen aan het symposium van 20.02.2016 en stort het bedrag van:
Leden VBS
Niet-leden
Kandidaat-specialisten
Ter plaatse

€
€
€
€

70
105
10
130

op rekening IBAN: BE53 0682 0957 1153 (BIC: GKCCBEBB) van het VBS
met vermelding van de naam van de deelnemer, RIZIV-nummer en
"Symposium: 20.02.2016”
Datum / Handtekening:
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VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR DE LEDEN VAN DE BEROEPSVERENIGINGEN
Ook artsen belanden soms als patiënt in het ziekenhuis:
de verzekeringsoplossing van het VBS
Wellicht kent u de statistiek die luidt dat 1 op 3 families jaarlijks geconfronteerd wordt met een
ziekenhuisopname. Het spreekt voor zich dat ook artsen en hun gezinnen daar niet van gespaard
blijven.
Net zoals het dat in de andere verzekeringsdomeinen doet, verleent het VBS sinds jaren een
dienst aan zijn leden door een zeer uitgebreide formule voor hospitalisatieverzekeringen aan te
bieden. Deze verzekering heeft bovendien een zeer voordelige prijs in vergelijking met de
polissen die men individueel kan afsluiten.
De huidige verzekeraar is Ethias. Hieronder vindt u een samenvatting van de draagwijdte van
de overeengekomen waarborgen alsook de van toepassing zijnde tarieven:
KENMERKEN

ETHIAS

AANSLUITINGSVOORWAARDEN EN MODALITEITEN
Leden
Partner en kinderen
Bij onmiddellijke aansluiting
Medische formaliteiten
Wachttijden:
Ongeval
Ziekte
Zwangerschap en bevalling
Voorafbestaande aandoeningen
HOSPITALISATIE IN BELGIË
Hospitalisatie
One-day clinic
Maximale terugbetaling per jaar
verblijfskosten
erelonen
onderzoeken en behandelingen
bevallingen

Facultatief
facultatief (maar gelinkt aan de toetreding van het lid)
geen
geen
3 maanden
12 maanden
dekking onder bepaalde voorwaarden

ja, forfait A, B, C, D, mini, maxi en superforfait
onbeperkt
3 X RIZIV
3 X RIZIV
3 X RIZIV
3 X RIZIV (eveneens thuisbevalling)
kraamhulp max. 500 €
3 X RIZIV
3 X RIZIV
onbeperkt
2+6
onbeperkt
3 X RIZIV
3 X RIZIV
3 X RIZIV
niet gedekt
niet gedekt
31
onbeperkt
3 X RIZIV
3 X RIZIV
3 X RIZIV
gedekt
max. 250 € per jaar / per verzekerde
zie rubriek "bijkomende waarborgen"

prothesen en orthopedische apparaten
geneesmiddelen
vervoerskosten
Pre-/posthospitalisatie
Maximale terugbetaling per jaar
ambulante zorg
prothesen en orthopedische apparaten
geneesmiddelen
huur en aankoop medisch materiaal
vervoerskosten
Zware ziekten
Maximale terugbetaling per jaar
ambulante zorg
prothesen en orthopedische apparaten
geneesmiddelen
huur en aankoop medisch materiaal
vervoerskosten
Uitbetaling indien geen tussenkomst RIZIV
hospitalisatie
ambulante kosten
Bijkomende waarborgen
rooming-in
palliatieve zorgen
mortuariumkosten
verblijfskosten donor
alternatieve geneeskunde
wiegendoodtest
psychische en psychiatrische aandoeningen
dekking radioactiviteit in geval van blootstelling tijdens
beroepsactiviteit
zonder RIZIV-tussenkomst:
viscerosynthese, endoprothesemateriaal
materiaal tijdens chirurgische ingreep, geneesmiddelen

kind - 18 jaar, max. 30 €/nacht
gedekt in ziekenhuis of erkende instelling
op factuur ziekenhuis
max. 1,500 €
niet gedekt
gedekt
gedurende max. 2 jaar (al dan niet opeenvolgend)
gedekt
max. 3,000 € per jaar/verzekerde
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met beperkte RIZIV-tussenkomst:
implantaten, endoscopisch materiaal
prestaties voorzien door art. 35 en 35bis RIZIVnomenclatuur
HOSPITALISATIE IN BUITENLAND
Voorwaarden
Indien tussenkomst mutualiteit
verblijfskosten, erelonen, onderzoeken en behandelingen,
ambulante zorg
geneesmiddelen, huur en aankoop medisch materiaal
vervoerskosten
Indien geen tussenkomst mutualiteit
ziekenhuiskosten, pre-/posthospitalisatie, zware ziekten
BIJSTANDSVERZEKERING
Voorwaarden
bijstand bij hospitalisatie in België (vertrouwenspersoon, huishoudhulp,
transport naar ziekenhuis, enz.)
organisme
bijstand bij hospitalisatie in het buitenland (repatriëring, medische
bijstand, enz.)
organisme
INDIVIDUELE VERDERZETTING
voorwaarden
DERDEBETALERSYSTEEM
In België
in buitenland
PREMIES EN VRIJSTELLINGEN
Bijpremie Brussel
Type tarief
jaarlijkse indexatie

3 X RIZIV
3 X RIZIV
onbeperkt
zelfde als in België

/

Ethias Assistance
ja: indien aangesloten in collectieve
ASSURCARD
/
neen
verhoging per ouderdomscategorie
nee

Tarief (taksen inbegrepen)
Vrijstellingen
Leeftijd persoon
0 - 19 jaar
20 - 49 jaar
50 - 64 jaar
65 - 69 jaar
Vanaf 70 jaar

€ 125 per jaar en per persoon
75,82 € per jaar
202,82 € per jaar
350,68 € per jaar
663,46 € per jaar
890,93 € per jaar

€ 500 per jaar en per persoon
59,61 € per jaar
159,44 € per jaar
275,67 € per jaar
521,56 € per jaar
700,37 € per jaar

* taksen inbegrepen = 9,25 % (abonnementstaks) + 10 % (RIZIV-bijdrage) = 19,25 %
* leeftijd om te kunnen toetreden : < 65 jaar
31 verzekerde zware ziekten
Malaria, Miltvuur, Mucoviscidose, Multiple Sclerose, Nieraandoening die nierdialyse vergt, Paratyfuskoorts, Pokken,
Poliomyelitis, Progressieve spierdystrofie, Roodvonk, Tetanus, Tuberculose, Tyfus, Virale hepatitis, Ziekte van Alzheimer,
Ziekte van Crohn, Colitis ulcerosa, Ziekte van Hodgkin, Ziekte van Creutzfeld-Jacob, Ziekte van Parkinson, Ziekte van Pompe,
Paludisme

Deze verzekeringswaarborg is een onderdeel van het verzekeringsprogramma waartoe het VBS
het initiatief heeft genomen en dat het, samen met zijn partner-verzekeringsmakelaar, heeft
ontwikkeld om aan de specifieke noden van de leden te beantwoorden.
Indien u bijkomende informatie over deze verzekeringswaarborg wenst te krijgen, aarzel dan
niet om contact op te nemen met verzekeringsmakelaar Concordia. De contactpersoon voor de
VBS-verzekeringsprogramma’s is:
Dhr. Danny Mertens
Telefoon: 02 423 11 04
E-mail : dmertens@concordia.be
Romeinsesteenweg 564 B – 1853 Strombeek-Bever
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Btw-regime voor esthetische ingrepen:
wat zijn de gevolgen voor de behandelende arts en het ziekenhuis?
De FOD Financiën heeft de onderstaande officiële mededeling verspreid met de vraag aan de
artsenorganisaties om alle belanghebbenden hiervan op de hoogte te brengen.
Deze mededeling kadert in de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30.12.2015 van de wet
van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht.
Met ingang van 1 januari 2016 is de opheffing van de medische btw-vrijstelling voor esthetische
ingrepen in voege getreden.
…/…
“In het kader van de bezorgdheid geuit door de beroepsgroep deelt de Minister van Financiën
mede dat er in een realistische overgangsregeling wordt voorzien die de volgende modaliteiten
bevat :
- de btw-identificatie van de betrokken belastingplichtigen wordt als tijdig aangemerkt indien
deze geschiedt in de periode tussen 5 januari 2016 en 29 februari 2016;
- de geviseerde handelingen verricht door artsen en ziekenhuizen blijven vrijgesteld van
btw indien volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
* uiterlijk op 29 februari 2016 is er met de patiënt een overeenkomst om de
ingreep/behandeling te verrichten op een welbepaalde datum;
* de ingreep/behandeling wordt effectief uitgevoerd tegen uiterlijk 30 juni 2016.”
Toelichting van het VBS:
De btw-administratie werkt, samen met het kabinet van minister van Financiën Johan Van
Overtveldt, aan een uitvoerige circulaire. Deze circulaire zou een antwoord moeten bieden op de
meest frequent gestelde vragen. Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift is er nog geen
definitieve versie van deze circulaire beschikbaar.

Bijdrage van advocate A. Soldai3 en btw-expert R. Van Den Plas4 over de gevolgen
van de opheffing van de btw-vrijstelling op esthetische ingrepen5:
Het wettelijk btw-regime dat van toepassing is op esthetische ingrepen werd gewijzigd met
ingang van 1 januari 2016. Onderhavig artikel geeft beknopt toelichting over de gevolgen van
deze wijziging in hoofde van de behandelende arts en het ziekenhuis.
Deze toelichting gaat uit van de huidige stand van zaken. De btw-administratie zal kortelings
een beslissing publiceren waarin zij haar commentaren over deze wijziging zal geven. Het is zeer
waarschijnlijk dat de btw-administratie onder bepaalde voorwaarden een bijzonder regime zal
voorzien voor de betrokken artsen. Wellicht zal dit regime geïnspireerd zijn op het bijzondere
regime dat reeds enkele jaren geleden werd ingevoerd voor artsen en ziekenhuizen die
deelnemen aan klinische studies, e.d.
Btw-plicht en btw-vrijstellingen
Op grond van artikel 4 van het btw-wetboek (Wbtw) heeft eenieder die in de uitoefening van
een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk
of aanvullend, belastbare leveringen van goederen of diensten verricht, de hoedanigheid van
btw-plichtige, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.

3
4
5

Aurélie Soldai: https://aureliesoldai.be
Rob Van den Plas: http://www.btw-lijn.be
Deze bijdrage zal worden aangevuld zodra de hogervermelde btw-circulaire beschikbaar zal zijn.

6

Een btw-plichtige is in principe verplicht om btw aan rekenen over de vergoeding die hij verkrijgt
als tegenprestatie voor zijn levering of dienst. Nochtans kan het zijn dat deze levering of dienst
vrijgesteld is van btw.
Zo voorziet het nieuwe artikel 44, §1, 1 Wbtw, dat op 1 januari 2016 in werking trad, het
volgende:
“§1. Van de belasting zijn vrijgesteld de diensten door de nagenoemde personen verricht in de
uitoefening van hun geregelde werkzaamheid:
1°
artsen, tandartsen en kinesitherapeuten.
De vrijstelling bedoeld in de bepaling onder 1°, geldt niet voor de door artsen verrichte diensten
die betrekking hebben op ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter:
a) indien deze ingrepen en behandelingen, niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
b) indien deze ingrepen en behandelingen wel zijn opgenomen in de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, maar niet
beantwoorden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming
overeenkomstig de reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen;”
Aldus dienen artsen vanaf 1 januari 2016 hun diensten aan btw te onderwerpen indien volgende
voorwaarden cumulatief voldaan zijn:


De prestatie wordt verricht door een arts;



De prestatie heeft betrekking op een ingreep of behandeling met een esthetisch karakter;



De prestatie is niet opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;



De prestatie is wel opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, maar beantwoordt niet aan de
voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming overeenkomstig de
reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen.

Indien deze voorwaarden vervuld zijn dient een arts aldus btw in rekening te brengen aan de
patiënt. Dit zal ook het geval zijn indien een zelfstandige arts zijn prestaties verricht in een
ziekenhuis. Zoals reeds aangegeven dient afgewacht te worden of de btw-administratie in dat
geval een bijzondere regeling zal voorzien tussen de arts en het ziekenhuis, naar analogie van
de bijzondere regeling die werd ingevoerd voor klinische studies e.d..
“Artikel 44, §2, 1 a) voorziet dat eveneens van btw zijn vrijgesteld de ziekenhuisverpleging en
de medische verzorging alsmede de diensten en de leveringen van goederen die daarmee nauw
samenhangen, verricht in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid door ziekenhuizen,
psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria.”
Hieraan werd met ingang van 1 januari 2016 toegevoegd:
“Van de vrijstelling bedoeld in de bepaling onder a) zijn uitgesloten, de ziekenhuisverpleging en
de medische verzorging alsmede de diensten en de leveringen van goederen die daarmee nauw
samenhangen die betrekking hebben op de ingrepen en behandelingen als bedoeld in paragraaf
1, 1°, tweede lid;”
Ook ziekenhuizen zullen aldus hun diensten die betrekking hebben op de genoemde handelingen
aan btw moeten onderwerpen.
Daar waar de btw-vrijstellingen opgenomen in artikel 44 van het btw-wetboek geen recht op
btw-aftrek doen ontstaan, zal de arts of het ziekenhuis wel (gedeeltelijk) btw-aftrek kunnen
uitoefenen in de mate dat zij tussenkomen bij esthetische ingrepen.
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Gevolgen van de onderwerping aan btw van esthetische ingrepen:


Aanvraag btw-nummer. Een van btw vrijgestelde arts zal een btw-nummer moeten
aanvragen indien hij prestaties verricht die aan btw onderworpen zijn. Hiertoe zal hij een
formulier van aanvang van activiteit (formulier 604A) moeten indienen bij het bevoegde btwcontrolekantoor. Hij zal ook een btw-boekhouding moeten voeren die voldoet aan de btwregels (het houden van aan- en verkoopjournalen, indienen van periodieke btw-aangiften,
tabel van bedrijfsmiddelen, enz.).

Opmerking: bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Artsen met aan btw
onderworpen activiteiten die de drempel van 25.000 euro, excl. btw, niet overschrijden kunnen
opteren voor de toepassing van de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.
In dat geval zal het betrokken vakje in de aangifte van aanvang van activiteit (formulier 604A)
aangekruist moeten worden. Wanneer de arts opteert voor deze bijzondere vrijstellingsregeling
zal hij geen recht op aftrek van btw kunnen uitoefenen. Hij zal ook geen btw-aangiften moeten
indienen.


Recht op aftrek

Bepaling van het recht op aftrek. Een arts is een gemengde btw-plichtige indien hij enerzijds
van btw vrijgestelde activiteiten verricht (vb. ingrepen met een therapeutisch karakter) en
anderzijds activiteiten die effectief aan btw onderworpen zijn (vb. ingrepen met een louter
esthetisch karakter). Wanneer een arts de hoedanigheid heeft van gemengde btw-plichtige, dan
zal hij de btw die hij betaalt voor zijn beroepsaankopen slechts gedeeltelijk in aftrek kunnen
brengen.
Voor de bepaling van zijn recht op aftrek voorziet artikel 46 Wbtw 2 methoden:
De methode van het algemeen verhoudingsgetal houdt in dat de btw-aftrek wordt uitgeoefend
volgens een breuk. De teller komt overeen met het totaalbedrag, vastgesteld per kalenderjaar,
van de handelingen waarvoor aanspraak op aftrek bestaat (met btw belaste handelingen). De
noemer omvat het totaalbedrag, vastgesteld per kalenderjaar, zowel van de handelingen
opgenomen in de teller (belaste handelingen) als van de handelingen waarvoor geen aanspraak
op aftrek bestaat (vb. therapeutische ingrepen).
De gemengde btw-plichtige kan ervoor opteren om de methode van het werkelijk gebruik toe te
passen of de btw-administratie kan het gebruik ervan opleggen. Deze methode houdt in dat de
btw-aftrek wordt uitgeoefend volgens de werkelijke bestemming van de aangekochte goederen
of diensten. In dat geval zou 100% recht op btw-aftrek uitgeoefend kunnen worden voor de
aankopen die exclusief betrekking hebben op de aan btw onderworpen handelingen. Er zou geen
btw-aftrek uitgeoefend kunnen worden voor de aankopen die exclusief betrekking hebben op de
vrijgestelde handelingen. Voor aankopen die zowel betrekking hebben op de vrijgestelde als aan
btw onderworpen activiteit zou dan een bijzonder verhoudingsgetal vastgesteld moeten worden.


Herziening van de btw op investeringsmiddelen

De arts die het geheel of een deel van zijn activiteiten aan btw moet onderwerpen zal dus de
btw op zijn aankopen geheel of gedeeltelijk in aftrek kunnen brengen. Daarenboven kan hij
mogelijks de btw op aankopen in het verleden van bedrijfsmiddelen gedeeltelijk recupereren.
Dit kan het geval zijn voor de bedrijfsmiddelen die zich bij het ontstaan van de (gemengde) btwplicht nog in de herzieningsperiode bevinden. Afhankelijk van het type van bedrijfsmiddel kan
de herzieningsperiode 5 (roerende goederen of diensten) of 15 jaar bedragen (bouw of aankoop
onroerend goed).
De btw die oorspronkelijk werd betaald door de arts bij de aanschaf van het bedrijfsmiddel kan
dan nog gerecupereerd worden in functie van het aantal jaren van de herzieningstermijn dat
nog niet verstreken is bij het ontstaan van de (gemengde) btw-plicht.
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Bedrijfsmiddelen die voor herziening in aanmerking komen zijn onder andere:
 lichamelijke roerende goederen (machines, gereedschappen…), met uitzondering van klein
materieel e.d. waarvan de prijs lager is dan 1.000 euro;
 onlichamelijke goederen die worden afgeschreven (cliënteel, octrooien, licenties…);
 handelingen die bijdragen of strekken tot de totstandkoming van bedrijfsmiddelen;
 handelingen die bijdragen of strekken tot de oprichting van een nieuw gebouw;
 lichamelijke onroerende goederen of zakelijke rechten daarop die aangekocht werden met
btw.
Bijzondere regeling voor klinische studies verricht door artsen
Wanneer artsen naast hun krachtens artikel 44 van het Btw-Wetboek vrijgestelde activiteiten
geen andere met btw belaste activiteit verrichten dan onderzoekswerk, met inbegrip van
klinische proeven, kunnen ze kiezen voor de "Bijzondere regeling voor artsen en ziekenhuizen".
Deze bijzondere regeling ontheft hen onder andere van het indienen van btw-aangiften.
Indien artsen esthetische ingrepen doen die aan btw onderworpen zijn, dan verliezen zij de
mogelijkheid om toepassing te maken van deze bijzondere regeling, tenzij de aan btw
onderworpen activiteiten de drempel van 25.000 euro, excl. btw niet overschrijden.
Bij overschrijding van deze drempel dient de arts dus alle normale btw-verplichtingen na te leven
(btw aanrekenen, desgevallend facturen uitreiken, btw-aangiften indienen…).
Wenst u in real-time op de hoogte gehouden worden van de evoluties in dit complexe
dossier, gelieve ons dan uw e-mailadres bezorgen (mail naar info@vbs-gbs.org).
Zodra de btw-circulaire beschikbaar is, zal het VBS een informatiesessie organiseren
over dit thema.
De uitnodigingen zullen evenwel uitsluitend elektronisch verstuurd worden.

Enquête Multidisciplinaire Urgentieteams
Een onderzoeksteam van de Karel de Grote Hogeschool heeft, in het kader van de ontwikkeling
van een multidisciplinaire teamtraining voor teams die in aanraking komen met urgenties, een
vragenlijst opgesteld om de behoeften van artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen na te
gaan.
Het doel van de teamtraining is de niet-technische vaardigheden van teams te verbeteren, om
zo de patiëntveiligheid te verbeteren, en dit op basis van de principes van Crew Resource
Management, een model afkomstig uit de luchtvaart.
De hyperlink naar hun vragenlijst vindt u hier
(https://qtrial2015q4az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6KkonrJ6UIlkbcx) of in e-specialist
nr. 540 op de VBS-website.
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‘Toekomstvisie voor de inwendige geneeskunde’
Symposium Beroepsvereniging Inwendige Geneeskunde 12.03.2016
Moderator: Prof. Francis Heller
9.30 u

Dr. Jean-Luc Demeere
Voorzitter VBS Algemeen

De gevolgen van de nieuwe ziekenhuisfinanciering voor de
inwendige geneeskunde

10.00 u

Prof. Willy Peetermans
UZ Leuven

Inwendige geneeskunde: eenheid en verscheidenheid

10.30 u

Dr Geneviève Derue
Dienst- en departementshoofd
Inwendige Geneeskunde CH Jolimont

De dienst inwendige geneeskunde in het hart van het
algemeen ziekenhuis of de ervaring van de afgelopen 30
jaar in het Jolimont-ziekenhuis

10.55 u

Dr. Johan Bockaert
Secr. BV Inwendige geneeskunde

Is een beroepsvereniging nog nodig in 2016?

11.10 u

Statutaire algemene vergadering

12.00 u

Drink

Radisson Blu Royal Hotel Brussels – Wolvengracht 47 – 1000 Brussel
Accreditering is aangevraagd



INSCHRIJVINGSFORMULIER – ONLINE INSCHRIJVEN: KLIK HIER
(terugsturen naar: VBS, Symp. MI-IG, Kroonlaan 20, 1050 Brussel – fax 02/649 26 90 – loubna@gbs-vbs.org)
Naam: ............................................................
Straat: ...........................................................
Postcode: .......................................................
RIZIV-nr.: .....................................................

Voornaam: ...........................................................
Nr: .......................................................................
Plaats: ..................................................................
E-mail: .................................................................

 Ik zal deelnemen aan het symposium van 12.03.2016 en stort het bedrag van:
Leden
Kandidaat-specialisten

€5
 gratis

Niet-leden

 € 10

op rekening IBAN: BE69 1262 0262 4178 (BIC: CPHB BE 75) van de Beroepsvereniging Inwendige
Geneeskunde met vermelding van de naam van de deelnemer en "Symposium Inwendige Geneeskunde
12.03.2016"

Enquête i.v.m. Vitalink en het digitaal delen van zorg- en welzijnsgegevens
Alle Nederlandstalige leden van het VBS hebben via mail een vragenlijst ontvangen, uitgewerkt
door Vitalink, over het online delen en verzamelen van gegevens. Vitalink is het nieuwe, digitale
platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens.
Multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende zorgverleners wordt steeds belangrijker.
Voor betere en efficiëntere zorg moeten de muren tussen huisartsen, specialisten,
thuisverplegers, mantelzorgers en ziekenhuizen verdwijnen. Daarom bestaat het Vitalink
platform, een initiatief van de Vlaamse overheid
Vitalink is een beveiligd platform dat het digitaal delen van zorg- en welzijnsgegevens zoals
medicatieschema’s, SumEHR’s en vaccinatiegegevens tussen zorgverleners en hun patiënten
mogelijk maakt. Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van specialist tot thuisverpleger, op
een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie.
Omdat het (digitaal) delen van gegevens niet enkel een veranderingstraject rondom
multidisciplinair samenwerken inhoudt, maar ook technisch mogelijk moet zijn om het via uw
vertrouwde software ook echt in de praktijk toe te passen, vragen we uw actieve medewerking
bij deze bevraging. Het VBS verzamelt de gegevens van de enquête in alle vertrouwelijkheid.
Wij vragen uw coördinaten om gegevensverwerking te vergemakkelijken. Aan derden zullen
alleen geanonimiseerde en samengevoegde resultaten worden bezorgd.
Als u de enquête niet ontvangen hebt en graag wenst deel te nemen, kunt u volgende link
aanklikken: https://www.surveymonkey.com/r/VBS_Vitalink_enquete
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VBS-SYMPOSIUM in samenwerking met het FANC - 12.03.2016
‘Radioprotectie voor nuclearisten en radiotherapeuten’
GEMEENSCHAPPELIJKE SESSIE – SESSION COMMUNE:
08.00-08.30

Onthaal / Accueil

08.30-08.35

Inleiding / Introduction - Dr. Patrick Van der Donckt (AFCN-FANC)

08.35-09.00

Législation : rappels, développements récents et perspectives - Dr. Sylviane Carbonnelle (AFCNFANC)

09.00-09.25

Stralingsprotectie bij SIRT - Mevr. Delphine Vandendriessche (Stralingsfysicus AZ St.-Jan Brugge)

09.25-09.50

Radioiodine treatment of differentiated thyroid cancer: clinical and radiation protection aspects - Prof.
Dr. F. Jamar (UCL)

09.50-10.15

Peer review in radiation oncology: from beam output to clinical audits – Prof. Dr. Y. Lievens (UZ Gent)

10.15-10.25

Vragen en discussie / Questions et discussion

10.25-10.50

Koffiepauze / Pause café
PARALLELLE SESSIES – SESSIONS PARALLÈLES:

NUCLEAIRE GENEESKUNDE
MÉDECINE NUCLÉAIRE

RADIOTHERAPIE – RADIOTHÉRAPIE

FANC registration of administered activity – State
of the art - Dr. Ir. Thibault Vanaudenhove (AFCNFANC)

10.50 -11.15

Secondary malignancy risk in patients treated with
proton versus photon radiation: a review of the
data - Prof. Hubert Thierens
(UGent)

Incidentmelding in nucleaire geneeskunde –
Dr. J. Rutten

11.15 -11.40

Le contrôle de qualité dans la programme de
dépistage du cancer du sein - M. Michel Candeur
(CCREF)

Vragen en discussie
Questions et discussion

11.40-11.55

Vragen en discussie
Questions et discussion

Accreditering in Ethiek & Economie : 3 CP


INSCHRIJVINGSSTROOK -

ONLINE INSCHRIJVEN: KLIK HIER

RIZIV-nr.: ......................................................

Adres: ..................................................................

Naam: ............................................................

Postcode: .............................................................

Voornaam: .....................................................

Gemeente: ...........................................................

Specialisme: ..................................................

E-mail: .................................................................

Ik neem deel aan de sessie (gelieve aan te kruisen):

 Nucleaire geneeskunde

 Radiotherapie

 Ik neem deel aan het symposium van 12.03.2016 en stort het bedrag van:
Tot 22.02.2016
Leden
Niet-leden
Kandidaat-specialisten
Ter plaatse

55 €
90 €
10 €

Na 22.02.2016

130 €

70 €
105 €
10 €

op rekening IBAN: BE 53 06 82 09 57 11 53 (BIC: GKCCBEBB) van het VBS
met vermelding van de naam van de deelnemer, RIZIV-nummer en
"Symposium radioprotectie 12.03.2016"
Datum / Handtekening : ..................................................................
Plaats
Koninklijke Bibliotheek van België
Auditorium Lippens
Kunstberg
Keizerslaan 4
1000 Brussel

Inlichtingen en inschrijvingen
Secretariaat VBS
Loubna Hami
Kroonlaan 20 – 1050 Brussel
Tel.: 02/649.21.47 Fax: 02/649.26.90
e-mail: loubna@gbs-vbs.org
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AANKONDIGINGEN
16022 GENT
tot CT en MRI.

- Privaatpraktijk te Gent zoekt vanaf 1/9/2016 RADIOLOOG (m/v) om in team te werken, met toegang
Contact: Caroline.vanlancker@hotmail.com.

16021 NOORD-LIMBURG
- Het Mariaziekenhuis te Overpelt zoekt GERIATER, ENDOCRINOLOOG, diensthoofd
SPOEDGEVALLEN & MUG / URGENTIST. Info en kandidatuur : jobs.mariaziekenhuis.be. Voor meer informatie : dr. Marnix
Goethals, hoofdgeneesheer / medisch directeur: mgoethals@mznl.be of 011 826 478.
16019 - Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis AV met campussen Aalst, Geraardsbergen en Wetteren wenst zijn medisch
team te versterken met: Een voltijds PSYCHIATER - contact: dr. Paul Mouton - 053/766625 – paul.mouton@asz.be; Een
DERMATOLOOG (voltijds of deeltijds) - contact: dr. Nicole Dorny – 053/76.49.86 – nicole.dorny@asz.be; Een voltijds
GERIATER met hoofdactiviteit op de campus Geraardsbergen – contact: dr. Lut Peleman – 053/76.49.02 Lut.peleman@asz.be of dr. Joost Naert – Joost.naert@asz.be – 054/43.21.83. Meer info vindt u op www.asz.be
16017 BRUSSEL - Het UVC Brugmann zoekt - een geneesheer specialist bij de dienst GYNEACOLOGIE-VERLOSKUNDE
(M/V) 11/11. Kandidatuur met ref. A03-16 vóór 28/02/16; - een geneesheer resident bij de dienst OFTALMOLOGIE
(M/V) 11/11. Kandidatuur met ref. A04-16 vóór 28/02/16; - een gen. Spec. INTERNE GENEESKUNDE – dienst fysische
geneeskunde en revalidatie (M/V) 11/11. Kandidatuur met ref. A02-16 vóór 29/02/16. Info : site www.uvcbrugmann.be. Kandid. met motivatiebrief & CV: gestionmedecins@chu-brugmann.be t.a.v. Dr Florence Hut, Alg. med.
Directeur (of UVC-Brugmann, A. Van Gehuchtenplein, 4 te 1020 Brussel).
16013 BRUSSEL - Het UMC Sint-Pieter rekruteert een diensthoofd voor zijn dienst PEDIATRIE (M/V) erkend in de
specialiteit sinds 15 jaar. Onbepaalde duur contract. Kandidatuur : motivatiebrief en cv vóór 31 maart 2016 naar mevr.
P. Buyck, alg. dir. patrice_buyck@stpierre-bru.be en naar dr I. Loeb, alg. med. directeur isabelle_loeb@stpierre-bru.be.
Info : dr. Vincent Ninane (02/535 42 76), voorzitter van de MR en/of dr. Isabelle Loeb, AMD (02/535 44 00).
16011 AALST - Het A.S.Z. Aalst zoekt een PSYCHIATER (M/V) voltijdse betrekking PAAZ. Verdere inlichtingen :
053/766620 – Dr P. Mouton: paul.mouton@asz.be, Dr Jo Ramboer : johan.ramboer@asz.be.
16010 BRUGGE - Het AZ Sint-Lucas Brugge zoekt een 2de ONCOLOOG (M/V). Info : Prof. dr. Philippe Van Hootegem,
diensthoofd Inw. Geneesk. AZ St-Lucas of bij dr. Luc Vanmaele, diensthoofd Inw. Geneesk.AZ Zeno. Schriftelijke
kandidatuurstellingen met CV dienen ingestuurd te worden uiterlijk één maand na het verschijnen van deze mededeling
aan prof. dr. Ph. Van Hootegem, dr. Luc Van Maele, dhr Frank Lippens, voorz. Raad van Bestuur AZ St-Lucas, aan dr.
Stefan De Moor, voorz. Med. Raad AZ St-Lucas, dr. Barbara Collard, voorz. Med. Raad AZ Zeno en dhr Karel Ghesquière,
voorz. Raad v/Bestuur AZ Zeno.
16006 BRUSSEL - Het Jules Bordet Instituut zoekt een geneesheer specialist (M/V) met min. 5 jaar ervaring in
ONCOLOGIE of opsporing van kanker. 5 halve dagen/week. Gemotiveerde brief en CV : Dienst van de Human Resources
van het Jules Bordet Instituut, rh@bordet.be voor de sluitingsdatum vastgelegd op 31/01/2016.
16002 BRUSSEL - Het UVC Brugmann zoekt - een adjunct kliniekhoofd bij het departement INTERNE GENEESKUNDE
kliniek cardiologie – angiografie unit (M/V) 11/11. Kandidatuur met ref. A10/15 vóór 28/02/16; - een CARDIOLOOG M/V
11/11. Kandidatuur met ref. A50-15 vóór 29/02/16; - een geneesheer resident of adjunct-kliniekhoofd bij de dienst
INTERNE GENEESKUNDE (M/V) 11/11. Kandidatuur met ref. A05/15 vóór 30/09/16: gestionmedecins@chubrugmann.be t.a.v. Dr Florence HUT, Alg. med. Directeur (of UVC-Brugmann, A. Van Gehuchtenplein, 4 te 1020 Brussel).
Info : www.uvcbrugmann.be.
15179 AALST - ASZ-dienst Radiologie : FT of PT positie vacant voor RADIOLOOG. Voltijds of part-time. Motivatiebrief
en curriculum vitae : dr. E. Van Hedent (diensthoofd radiologie) : eddy.vanhedent@hotmail.com of via dr. L. Trappeniers
(radiologie): 053 764960. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis- Merestraat 80-9300 Aalst -www.asz.be
15164 BRUSSEL - Watermaal-Bosvoorde : Te huur, al dan niet gemeubeld : bel-etagewoning: gelijkvloers geschikt
voor medisch beroep + 3 verdiepingen in residentiële rustige omgeving. Contact : Y. Baeten, yo.baeten@skynet.be
(0495/23.15.17 na 17 u). Meer info op immoweb 6009570
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