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KB Sociale en andere voordelen - BAG 

 

INHOUD 

 

Het KB van 5 mei 2020 tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan 
sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden 
of overeenkomsten, stelt in art. 3 § 1: “Teneinde voor de sociale voordelen in aanmerking te komen 
dient de zorgverlener gedurende het gehele referentiejaar [..] een erkenning te bezitten in de 
respectievelijke beroepsgroep”. Hieronder werd door de dienst voor artsen verstaan een 
erkenning als huisarts of specialist.  

 

In de vergadering NCAZ van 27 september 2021 werd in referentie aan KB van 5 maart 2006 
houdende de erkenningsvoorwaarden van een gespecialiseerde functie spoedgevallen, betoogd 
dat ook BAG-artsen een gelijkwaardige erkenning bezitten.    

 

Er wordt aldus voorgesteld de gehanteerde interpretatie op advies van de NCAZ per referentiejaar 
2020 te wijzigen en met het oog op rechtszekerheid bij een volgende wijziging van KB het art. 3 § 
1 aan te vullen met de frase: “wat betreft de artsen wordt hieronder uitsluitend verstaan een 
erkenning als huisarts, specialist of arts met een brevet acute geneeskunde”. 

 

Er weze opgemerkt dat voor deze groep, anders dan voor de huisartsen of specialisten, geen 
activiteitsdrempel uitgedrukt in een minimumbedrag van terugbetalingen van aangerekende 
verstrekkingen zou bestaan (bij nota 2020/110 werd geadviseerd de referenties aan “huisarts op 
basis van verworven rechten zoals bedoeld in de nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen” en “arts zonder bijzondere beroepstitel en zonder verworven rechten” in tabel met 
minimumbedragen te schrappen), maar enkel beroep kan worden gedaan op de 
assimilatiedrempel van gemiddelde wekelijkse beroepsactiviteit van 13 uur. 

 

Er wordt voorgesteld bij een volgende wijziging van KB voor deze artsen evenzeer een 
activiteitsdrempel uitgedrukt in een minimumbedrag van terugbetalingen van aangerekende 
verstrekkingen te voorzien, namelijk identiek aan dit van de arts-specialist in de acute 
geneeskunde (25.000,00 EUR / 12.500,00 EUR). Dit vermijdt een assimilatieprocedure voor de 
gehele doelgroep (maar schakelt deze mogelijkheid niet uit in individuele dossiers).  
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Teneinde deze dossiers op een equivalente wijze te kunnen behandelen voorafgaand aan deze 
wijziging van KB, wordt de NCAZ verzocht het advies te geven dat in het kader van de huidige 
assimilatieprocedure het behalen van de drempel van > 25.000,00 EUR automatisch als minimaal 
13u wordt beschouwd in het kader van deze specifieke assimilatie (en > 12.500,00 EUR als 
minimaal 6,5u), en de dienst de mogelijkheid te laten deze regel / wijziging van KB pro-actief in 
de applicatie te voorzien, zodat de administratieve last voor de doelgroep zoveel als mogelijk wordt 
beperkt. Deze omvat heden 44 niet-erkende BAG’ers, waarvan 15 met profiel > 25.000,00 EUR 
en 6 met profiel > 12.500,00 EUR.  

 

PROCEDURE 

Wettelijke basis : art. 54 W140794 / KB van 5 mei 2020 

 

OPDRACHT VAN DE NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN 

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen wordt verzocht haar advies te geven.  

 


