
 

 
 

 

Aan de Heer Frank Vandenbroucke,  

Vice-premier en Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid 

 

Aan de Heer Pierre-Yves Dermagne 

Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk 
 

Brussel, 1 april 2021 

 

 

Geachte heer minister Vandenbroucke, 

Geachte heer minister Dermagne, 

 

Betreft: Aangifteformulier registratie voor telewerk 

 

Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 betreffende maatregelen om de verspreiding van het 

COVID-19 virus te beperken, bevat na de aanpassingen gepubliceerd op 26 maart 2021, een 

bijkomende bepaling die de invoering van het aangifteformulier telewerk regelt. Dit elektronisch 

registratiesysteem werd ter beschikking gesteld via de website van de RSZ vanaf 27 maart 2021.  

Maandelijks dient in het registratiesysteem het aantal werknemers opgenomen te worden dat een 

functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. Het gaat om elke functie die 

van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden. Onder werknemers worden ook onder meer de 

volgende categorieën voorzien: personen die op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn, 

uitzendkrachten en ander personeel van een andere werkgever die structureel aanwezig zijn in de 

vestigingseenheid. 

Deze verplichting geldt momenteel voor alle werkgevers, waaronder dus ook de zelfstandige 

zorgverstrekkers. BVAS wenst het disproportionele karakter van deze maatregel aan te kaarten. Wij 

vinden het onbegrijpelijk dat de artsenpraktijken voor bepaalde personeelscategorieën moeten 

registreren dat deze niet kunnen telewerken, aangezien zij mee in de frontlinie staan bij de strijd tegen 

het SARS-CoV-2-virus. Onder meer de voor de al zwaar overbelaste huisartsen, die zich vanaf volgende 

week bovendien ook nog moeten inzetten om de personen in de leeftijdsgroep van 18-64 jaar te 

prioriteren voor de anti-Covid-19-vaccinatie, is deze maatregel onoverkomelijk.  



 

 
 

De maandelijkse registratie van zorg- en zorgondersteunend personeel vinden we dan ook een 

vermijdbare administratieve verplichting.   

De BVAS vraagt dan ook met aandrang om een uitzondering te voorzien voor alle zorgverleners, en 

zeker ook voor de (huis-) artsen en hun zorg- en zorgondersteunend (logistiek, poets, …) personeel.  

Wij danken u bij voorbaat voor het spoedig publiceren van deze hoognodige uitzondering.  

Met de meeste hoogachting, 

 

   

Dr. Philippe Devos   Dr. Marc Moens 
Voorzitter BVAS   Voorzitter VAS  
    
 


