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EDITIE VOOR DE KANDIDAAT-SPECIALISTEN
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HET BELANG VAN DE MEDISCHE VERKIEZINGEN 2010
VOOR ARTSEN-SPECIALISTEN IN OPLEIDING
Beste collegae, beste ASO’s,
Het gordijn van het klassieke stemhokje hebt u allemaal al eens achter u dichtgetrokken. Een
democratisch ritueel dat u op (on)regelmatige tijdstippen moet herhalen om een van de vele
parlementen die België en Europa rijk zijn opnieuw op de been te helpen. De medische verkiezingen
die het RIZIV dit jaar tussen 3 en 17 juni organiseert, zijn voor velen onder u echter een primeur sinds u
het diploma van arts verwierf.
Deze verkiezingen vinden alle vier jaar plaats (1998-2002-2006-2010) en alleen artsenverenigingen die
voldoen aan de vereisten van de bij koninklijk besluit vastgestelde regels van representativiteit mogen
zich kandidaat stellen. De verenigingen moeten statutair zowel de beroepsbelangen van huisartsen als
specialisten verdedigen, ze moeten leden hebben in minstens twee gewesten, sinds minstens twee jaar
bestaan, en minstens 1.500 leden tellen die gemiddeld elk een minimum lidgeld van € 180 betalen. Op
14.05.2010 bevestigde minister Onkelinx de beslissing van het RIZIV dat alleen de BVAS en het Kartel
aan die voorwaarden voldeden. Het VBS voldoet niet aan de eerste voorwaarde en stelde zich geen
kandidaat. Op 18.05.2010 kreeg de BVAS het stemnummer 1 toegewezen en het Kartel
stemnummer 2.
Het VBS werkt al jarenlang samen met de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Zowel
op ideologisch als op praktisch vlak vinden beide verenigingen elkaar. Tal van dossiers werden samen
uitgewerkt en verdedigd, bij de bevoegde minister(s), bij het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (RIZIV) en bij de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. De laatste
jaren werd prioriteit gegeven aan de opwaardering van de zogenaamde “intellectuele verstrekkingen”,
maar de medisch-technische – onder een andere vorm even intellectuele – verstrekkingen werden
zeker niet vergeten, al was het maar via de indexeringen die na een bikkelharde strijd werden
bekomen.
Voor de ASO’s hebben VBS en BVAS zich gezamenlijk ingespannen om verantwoorde werktijden in
België op te leggen voor de ASO’s, gebaseerd op de Europese “Working Time Directive”. Die
verdediging van de ASO’s is al jarenlang aan de gang, soms tegen de lobby van de ziekenhuisbeheerders in, niet in het minst van de academische 1 .
Zeer recent hebben wij afgevaardigden van de ASO’s laten deelnemen aan de werkgroep van de
Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen, die zich met de werktijden bezig houdt.
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Door hun toedoen werd door de Raad van State een besluit van 16 juni 2003 vernietigd, dat na onderhandelingen met ASO’s,
BVAS en VBS tot stand was gekomen.
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Bij het RIZIV zijn zo’n 3.350 ASO’s geregistreerd, of 7,75 % van alle geregistreerde Belgische artsen.
Jullie zijn een belangrijke groep, want de toekomst van de specialistische geneeskunde hangt van jullie
af. Uw stem is van belang in het kapittel. Laat ze gelden als u eerstdaags uw stembiljet van het RIZIV
ontvangt. In tegenstelling tot de verplichte federale verkiezingen op 13.06.2010, waar door de grote
versnippering de resultaten onvoorspelbaar zijn, weet u bij de medische verkiezingen tenminste op
voorhand dat met de BVAS een groep ervaren collegae, uit alle disciplines, zowel uit ziekenhuis- als uit
niet-ziekenhuisgebonden omgeving, u als assistenten in opleiding (en nog lang nadien als erkende
specialisten) voluit deskundig zullen verdedigen. VBS en BVAS hebben al menig individueel
assistentendossier op de FOD Volksgezondheid met succes begeleid. We staan steeds paraat om dit
verder te blijven doen.
NEEM DEEL AAN DE SYNDICALE ARTSENVERKIEZINGEN VAN 3 TOT 17 JUNI 2010. BRENG UW
STEM UIT. STEM 1. STEM BVAS.
Dr. Marc MOENS
Secretaris-generaal VBS
Voorzitter BVAS

Dr. Jean-Luc DEMEERE
Voorzitter VBS

DE MANAMA IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP – LE DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
SPÉCIALISÉES IN DE FRANSE GEMEENSCHAP – VERPLICHT OF FACULTATIEF ?
In het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 18 en 21 september 2009 werden de besluiten van
4 september 2009 gepubliceerd van de Vlaamse Regering tot erkenning van een master-namasteropleiding tot “master in de specialistische geneeskunde” aan de VUB, UA, UGent en de KUL.
Het VBS heeft bij de Raad van State een vordering tot nietigverklaring ingeleid tegen deze besluiten.
De procedure is hangende en zal in het beste geval nog een aantal maanden of anders jaren
aanslepen.
Ondertussen is de cruciale vraag van de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) of deze MaNaMa
verplicht is om als arts-specialist erkend te kunnen worden. Het antwoord is NEEN. De memorie van
antwoord van de advocaat van de Heer Pascal Smet, minister van Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap, ingediend in het kader van de vordering tot nietigverklaring van het VBS, is op dit punt
zeer verhelderend. Bij herhaling lezen we in zijn memorie de bevestiging dat deze Master-na-Masteropleiding NIET verplicht is. Wij citeren : “De bij het bestreden besluit erkende master-namasteropleiding raakt niet aan de door de federale overheid vastgestelde erkenningscriteria,
zodat het niet volgen van de master-na-masteropleiding de erkenning van de kandidaatspecialist niet belet”. “Het betreft een hoe dan ook facultatieve opleiding, net zoals alle andere
door de universiteiten aangeboden opleidingen m.a.w. heeft de geneesheer-specialist in
opleiding de vrije keuze om deze academische opleiding al dan niet te volgen.” (einde citaat)
Een specialisatie is geen studie en behoort niet tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen. Het is
een beroepsopleiding die federaal gereglementeerd wordt en waarvoor de erkenning uitsluitend door
de federale minister van Volksgezondheid wordt toegekend . Hoewel zowel de MaNaMa als “le diplôme
d’études supérieures spécialisées (le DESS)” overbodig zijn om als specialist erkend te worden, is het
wel zo dat volgens de momenteel geldende federale regelgeving de kandidaat-specialist moet
beschikken over:
1) een universitair attest uitgereikt door de faculteit geneeskunde van een Belgische universiteit
dat het bewijs levert dat in de loop van een bepaald jaar de ASO bij de faculteit van die
universiteit een volledige cursus kan beginnen 2 .
2) een attest dat aantoont dat de kandidaat met vrucht een specifieke universitaire opleiding heeft
gevolgd; voor de kandidaat-specialisten moet deze opleiding gelijktijdig hebben plaatsgevonden
met de eerste twee jaar van hun opleiding 3 .
Het VBS heeft recent gesprekken aangeknoopt met de RUZB 4 waar alle universiteiten in
vertegenwoordigd zijn. Het VBS zoekt naar een voor alle partijen aanvaardbaar systeem. Het VBS zal u
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KB van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod (BS 18.06.2008 art. 1).
KB van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten
en van huisartsen (BS 27.04.1983 art. 21, 4°).
Raad van de universitaire ziekenhuizen van België
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regelmatig op de hoogte houden. Wenst u elektronisch verder op de hoogte gehouden te worden, dan
kunt u ons uw e-mailadres bezorgen (mailen naar info@vbs-gbs.org).

VBS EN ACERTA ZIJN EEN PARTNERSCHAP AANGEGAAN SINDS BEGIN 2010
Acerta is een HR-dienstengroep die zorgt voor praktische oplossingen, pragmatische ondersteuning en
professioneel advies op maat van starters, zelfstandigen en vrije beroepen.
Wat houdt dit partnerschap in?
1. Begeleiden en opstarten van onlangs erkende geneesheren-specialisten op vlak van sociale
wetgeving zodat ze zich zonder meer kunnen focussen op hun beroep.
2. De artsen op de hoogte brengen van de wijzigingen in hun statuut en hen zo goed mogelijk
adviseren voor een optimaal statuut.
3. De artsen-specialisten, die eveneens werkgevers zijn, goed informeren en inlichtingen verstrekken
over personeelsbeleid
ACERTA beschikt over een team van deskundigen werkzaam in 22 kantoren verspreid over België. Zij
kunnen u alle inlichtingen geven over uw sociaal statuut of de loonadministratie van uw werknemers.
(http://www.acerta.be)
Deze samenwerking zal, zonder twijfel, een meerwaarde bieden aan de leden van VBS.

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE ASO’S DIE BINNENKORT ERKEND WORDEN.
INSCHRIJVING BIJ DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO).
A. Vrije en intellectuele beroepen krijgen een ondernemingsnummer
Sinds 2003 kent de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een uniek ondernemingsnummer
toe aan alle handelsondernemingen. Vanaf 30 juni 2009 worden ook alle ‘niethandelsondernemingen naar privaat recht’ in de KBO opgenomen. Dat betekent dat ook vrije en
intellectuele beroepen, waaronder artsen, een eigen ondernemingsnummer krijgen.
Wie vóór 30 juni 2009 al een vrij beroep of niet-commerciële activiteit uitoefende, wordt
automatisch in de KBO opgenomen. Wie na die datum start, kan via het Acerta
Ondernemingsloket de registratie eenvoudig in orde brengen. De eerste inschrijving in de KBO
voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht is gratis. Voor latere wijzigingen of stopzetting
van de activiteiten moet worden betaald.
Tot voor kort kon de pas erkende ASO zich als zelfstandige inschrijven in de Kruispuntbank tot
3 maanden na zijn erkenning. Sinds 1 april 2010 dient de ASO zich onmiddellijk te laten registeren
op straffe van een boete gaande van € 500 tot 2.000. Nieuw is ook dat men reeds 6 maanden
vooraleer men van start zal gaan de nodige stappen kan ondernemen om zich in regel te zetten.
B. Welke gegevens heeft het ondernemingsloket nodig voor uw inschrijving in de KBO?
Voor een inschrijving in de KBO, hebt u de volgende gegevens nodig:
 het ondernemingsnummer dat is toegekend door de griffie van de rechtbank van
koophandel of een notaris via e-depot als het gaat om een rechtspersoon. Natuurlijke
personen krijgen een nummer toegekend bij inschrijving
 de naam en voornamen van de aanvrager als het om een natuurlijke persoon gaat, de
maatschappelijke naam en de juridische vorm als het om een rechtspersoon gaat
 het rijksregisternummer of bij gebrek hieraan het identificatienummer in de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid
 de economische niet-handelsactiviteiten die u wilt uitoefenen. Als u ook een
handelsactiviteit uitoefent, dan gelden de regels van niet-handelsonderneming niet langer.
Uw onderneming wordt dan erkend als een handelsonderneming
 de volledige adressen van de vestigingseenheden
 de begindatum van de activiteiten
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de nummers van de bankrekeningen, behalve als het om een burgerlijke vennootschap met
handelsvorm gaat

C. Kostprijs
De eerste inschrijving in de KBO is gratis. Als later de activiteit van uw onderneming verandert, of
als u een nieuwe vestiging opent of uw activiteit stopzet, moet u dit laten aanpassen in de KBO.
Wenst u meer info? Surf dan naar www.ikwilstarten.be
Wenst u meer informatie te ontvangen omtrent de verplichtingen die starters moeten
vervullen, dan kan het VBS in samenwerking met zijn partners op het vlak van de sociale
wetgeving Acerta en de verzekeringen Concordia een informatiesessie op maat organiseren
voor groepen vanaf ± 20 personen.
Voor de praktische organisatie van een dergelijke informatiesessie gelieve contact op te
nemen met Mevr. Fanny Vandamme 02/649.21.47 – fanny@vbs-gbs.org

DIGITAAL JAARBOEK 2010 VAN DE VBS-LEDEN
Geachte Dokter,
Samen met dit meinummer voor kandidaat-specialisten van ‘De Geneesheer-Specialist’ hebt u een cd-rom
ontvangen die het digitale jaarboek 2010 van de VBS-leden bevat.
U vindt er alle nuttige info in over de artsen-specialisten en kandidaat-artsen-specialisten aangesloten bij het
VBS.
Wilt u deze nieuwe cd-rom na installatie uitproberen? Als u al VBS-lid bent, stellen wij voor dat u uw eigen
naam opzoekt. Mocht u daar informatie aantreffen die niet meer up-to-date is, vul dan onderstaand formulier
in en bezorg het ons via fax (02/649.26.90), per post (VBS Adresverandering, Kroonlaan 20, 1050 Brussel),
of stuur ons een mail (info@vbs-gbs.org).
Bent u nog geen lid en zou u graag een beroep kunnen doen op de diensten van het VBS, of u zelf actief
inzetten voor de behartiging van de beroepsbelangen van u en uw collega’s? Surf dan naar onze homepage
(www.vbs-gbs.org), klik bij de “Cel informatie en bijstand voor kandidaat-specialisten” op “Wist u dat... ?” en
download uw toetredingsformulier.
Wij hopen dat dit digitale jaarboek elke specialist in opleiding nuttige diensten zal kunnen bewijzen.

Adresverandering
Naam
Voornaam
Geboortedatum
RIZIV-nr
Specialiteit
VBS-lidnummer
Verandering

 Privé-adres
 Beroepsadres 1
 Beroepsadres 2

Straat
Postcode
Plaats
Tel.
Fax.
GSM
E-mail
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