
 

 
 

Aan de heer Pierre-Yves Dermagne,  
Vicepremier en minister van Economie en Werk 
 
Aan de heer David Clarinval, Minister van 
Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s 

 
Aan de heer Frank Vandenbroucke, Vicepremier 
en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
 
Cc: aan de regionale ministers, ter info 

 
 

Brussel, 13 november 2020 

 

Betreft: overbruggingsrecht voor artsen 

 

Geachte Heren Ministers, 

 

Met dit schrijven willen we opnieuw uw aandacht vestigen op de situatie van veel artsen die 

door de verslechterde gezondheidscrisis gedwongen zijn om alle geremunereerde activiteiten 

sterk af te bouwen of zelfs stop te zetten. 

Deze artsen hadden nog tot 31 augustus 2020 toegang tot het "Covid overbruggingsrecht". 

Vanaf september werden ze echter van dit recht uitgesloten, op een moment dat de financiële 

situatie van velen onder hen opnieuw aanzienlijk was achteruitgegaan. In het beste geval 

waren ze amper hersteld van de eerste golf.  

Het koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 

december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen 

en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 ten gunste van 

zelfstandigen, heeft de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht verlengd tot 31 

december 2020. Maar de verlenging geldt alleen voor zelfstandigen die hun activiteit geheel 

of gedeeltelijk moeten onderbreken als gevolg van de sluitingen en beperkingen die in het 

ministerieel besluit van 23 maart 2020 (en andere daaropvolgende besluiten) zijn opgelegd, 



 

 
 

evenals voor zelfstandigen van wie de activiteit voornamelijk verband houdt met deze 

activiteiten en sectoren. 

De sector van de gezondheidszorg valt niet onder het ministerieel besluit van 23 maart 2020 

of de daaropvolgende besluiten. Integendeel, gezondheidszorg wordt terecht als een 

essentiële sector beschouwd. 

Het onderdeel "vrijwillige onderbreking van de activiteit" dat tijdens de eerste golf bestond 

en dat de artsen in staat stelde om tot dan toe van het overbruggingsrecht gebruik te maken, 

is niet verlengd na 31 augustus 2020. 

Het is echter via dit onderdeel dat artsen, die niet verplicht waren hun activiteiten stop te 

zetten op basis van een ‘ministerieel besluit Covid’, maar op basis van de aanbevelingen van 

het comité HTSC (Hospital Transport & Surge Capacity), toch gebruik konden maken van het 

overbruggingsrecht. 

Door op 31 augustus een einde te maken aan deze categorie van begunstigden die "vrijwillig" 

hun activiteiten onderbreken, heeft de overheid de ziekenhuisartsen ten onrechte het 

voordeel van het overbruggingsrecht ontnomen, ook al zijn ze opnieuw verplicht hun niet-

dringende activiteiten te staken op basis van nieuwe aanbevelingen van het comité HTSC. Dit 

comité van de FOD Volksgezondheid heeft inderdaad de stopzetting van de niet-dringende  

chirurgische en medische activiteiten op 26 oktober 2020 bevolen. Het is overigens 

interessant om op te merken dat dit comité op 13 november een wettelijke basis heeft 

gekregen (cfr. Wet van 04.11.2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de 

Covid-19-pandemie, artikel 13). 

Als gevolg daarvan weigeren de sociale secretariaten de artsen nu het voordeel van het 

overbruggingsrecht, hoewel velen van hen alle beroepsactiviteiten hebben verloren. Niet alle 

artsen die hun praktijk dienden stop te zetten, beschikken immers over de vaardigheden die 

nodig zijn om Covid-19-patiënten te behandelen.  

Een deel van de artsen (degene met de nodige vaardigheden) is op post om te zorgen voor 

Covid-19 patiënten, een ander deel van de artsen heeft zijn activiteit sterk zien verminderen 

of zelfs volledig moeten onderbreken ten gevolge van de regeringsbeslissing die het comité 

HTSC per omzendbrief aan de ziekenhuizen heeft meegedeeld. Van die laatste categorie zijn 

sommigen vrijwillig als verpleegkundige aan de slag gegaan, zoals gemeld door de media1. 

 
1 https://www.rtbf.be/auvio/detail_des-medecins-font-le-travail-d-infirmiers-a-verviers?id=2700315 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_des-medecins-font-le-travail-d-infirmiers-a-verviers?id=2700315


 

 
 

Ook al hebben artsen een hoger inkomen dan sommige andere zelfstandigen, vaak hebben ze 

ook kosten die in verhouding staan tot hun inkomen. Sommige collega's zijn daarom 

momenteel verplicht om een lening aan te vragen bij het ziekenhuis. De ziekenhuisdirecties 

kunnen u dat bevestigen.  

De regering heeft nu bovendien beslist om het bedrag van het overbruggingsrecht te 

verdubbelen. Voor de artsen, die al vele maanden in de frontlinie staan, is het onbegrijpelijk 

dat ze niet kunnen terugvallen op het overbruggingsrecht. Het is ook moeilijk te begrijpen 

waarom ze niet, op dezelfde basis als andere zelfstandigen, aanspraak kunnen maken op het 

verdubbeld overbruggingsrecht.     

Het zou inderdaad onbegrijpelijk zijn om artsen te benadelen omdat hun beroep in de huidige 

situatie als essentieel wordt beschouwd terwijl de realiteit toont dat hun professionele en 

financiële situatie in sommige gevallen niet verschilt van de beroepen die door het 

bovenvermelde ministerieel besluit gedwongen worden te stoppen.  Hoe kan dit verschil in 

behandeling worden gerechtvaardigd tussen enerzijds de beroepen die op grond van een 

ministerieel besluit moeten stoppen en anderzijds de beroepen die op grond van de besluiten 

van de Belgische overheid (in dit geval het comité HTSC) ook moeten stoppen? 

We houden ons uiteraard ter beschikking voor overleg. Maar het is dringend dat u de nodige 

stappen zet om ervoor te zorgen dat niet alleen het voordeel van het overbruggingsrecht ten 

minste vanaf 26 oktober 2020 hersteld wordt voor artsen die getroffen worden door de 

aanbevelingen van het comité HTSC, maar ook dat het bedrag ervan verdubbeld wordt zoals 

voorzien voor andere beroepen. 

In afwachting van een spoedige reactie groeten we u met de meeste hoogachting,  

 

 

Dr. Philippe Devos, 
Voorzitter BVAS 
 

 

 

 


