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Het aantal actieve artsen. 

Eerder vroeg ik al cijfers op met betrekking tot het aantal (afgestudeerde) artsen in opleiding, het 
aandeel buitenlandse studenten geneeskunde en het aantal uitgereikte visa tussen 2011 en 2015. 
Graag bekwam ik ook een (globaal) overzicht van de actieve artsenpopulatie, opgedeeld volgens 
het behaalde diploma en de Regio waar de arts werkzaam is. 

1. Hoeveel artsen met een Belgisch diploma behaald aan een Nederlandstalige universiteit 
zijn werkzaam in het Waals en Brussels Gewest? En omgekeerd, hoeveel artsen met een 
Belgisch diploma behaald aan een Franstalige universiteit zijn werkzaam in het Vlaams 
en Brussels Gewest? 

2. Hoeveel artsen werken per ratio Nederlandstalig/Franstalig diploma in gemeenten met 
taalfaciliteiten? 

3. a) Hoeveel artsen afkomstig uit een andere EU-lidstaat zijn werkzaam in het 
Vlaams/Waals/Brussels Gewest? Graag met aanduiding van het land van oorsprong. 

b) Hoeveel onder hen behaalden een diploma aan een Vlaamse/Franstalige universiteit? 

c) Hoeveel onder hen beschikken over een gelijkwaardig diploma behaald in het land van 
oorsprong of een andere EU-lidstaat? 

d) Hoeveel onder hen behaalden een diploma in een derde land? 

4. a) Hoeveel artsen afkomstig uit een derde land zijn werkzaam in het 
Vlaams/Waals/Brussels Gewest? Graag met aanduiding van het land van oorsprong. 

b) Hoeveel onder hen behaalden een diploma aan een Vlaamse/Franstalige universiteit? 

c) Hoeveel onder hen beschikken over een gelijkwaardig diploma behaald in het land van 
oorsprong of een andere EU-lidstaat? 

d) Hoeveel onder hen behaalden een diploma in het land van oorsprong of een ander 
derde land? 

5. Hoeveel artsen zijn er in totaal actief, opgesplitst per Gewest? 



 

 
 

 

 

 
Antwoord op de parlementaire vraag nr. K 1303 van 12/12/2016 van mevrouw Van Peel 

 

Helaas beschikken wij niet over de door u gevraagde gegevens. Wij hebben enkel gegevens over 
de domicilie van de woonplaats, en niet over de domicilie van de werkplaats. 

In een volgende gegevenskoppeling verwachten wij deze informatie wel te bekomen met behulp 
van de systematische registratie van het bedrijfsnummer.  

 

 Het aantal actieve artsen per gewest kan u terugvinden in het rapport “HWF Artsen op de 
arbeidsmarkt 2004-2012”, Beschikbaar via deze weg: 
http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/hwf-artsen-op-de-
arbeidsmarkt-2004-2012 

Als u verder klikt bij 45. Samenvatting Artsen (Totaal), vindt u op pagina 23 in tabel 12 volgende  
informatie terug: 

 

 
 
 
 

Tabel 12. Kenmerken van de actieve beroepsbevolking (RIZIV/RSZ), Artsen (Totaal), 2012 

 
RIZIV Actieven 

Actifs INAMI 

Nationaliteit 

Nationalité 

Geslacht 

Genre 

Verdeling naar leeftijd 

Répartition effectif actif 
par âge 

2004-2012 

 N 
% 

convention. 

%   
accredit. 

Accredité 

%        
belg 

Belge 

% belg. 
Diploma 

Diploma 
belge 

%   
vrouwen 

femmes 

%  <45 
% 

45<65 
%  65+ 

Δ%   
Actieven 

Actifs 

Δ%   
VTE 

ETP 

Brussels Hoofdst. Gewest 

Région Bruxelles – Capitale 

4.262 67,5 61,7 87,6 90,6 44,1 33,5 52,5 14,0 3,2 0,8 

Vlaams Gewest 

Région flamande 

19.038 77,1 81,9 96,7 98,0 38,8 36,9 54,8 8,3 10,1 6,7 

Waals Gewest 

Région wallonne 

11.490 77,8 69,3 95,7 96,8 37,5 30,5 57,4 12,1 5,4 0,2 

Buitenland & onbekend 

Etranger & inconnu 

321 82,8 23,7 49,5 57,9 35,8 52,0 38,3 9,7 7,2 15,2 

Totaal 

Total 

35.111 76,3 74,7 94,9 96,3 39,0 34,5 55,2 10,2 7,7 4,3 

DE MINISTER VAN SOCIALE  ZAKEN EN  VOLKSGEZONDHEID 

LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE 

 

 

 



 

 
 

Definities 
 
Kolom 2 : N : Het aantal personen in de hier afgebakende actieve beroepsbevolking, gedefinieerd als volgt:de 
personen die in het kalenderjaar 2012 minstens 2/500 RIZIV-prestaties uitvoerden of minstens 0,1 VTE in het 
RSZ/RSZPPO kader presteerden. 
Kolom 3 : % convention. : percentage van de personen actief in het RIZIV-kader dat geconventioneerd is 
Kolom 4 : % accredit. : percentage van de personen actief in het RIZIV-kader dat geaccrediteerd is 
Kolom 5 : % belg. : percentage van N met de Belgische nationaliteit 
Kolom 6 : % belg. diploma : percentage van N dat het basisdiploma geneeskunde aan een Belgische universiteit 
behaalde 
Kolom 7 : % vrouw: percentage vrouw in de actieve bevolking (N) 
Kolom 8 tot 10 : verdeling van de actieve bevolking (N) naar leeftijdscategorie 
Kolom 11 : Δ% Actieven : procentuele toe- of afname tussen 2004 en 2012 van N 
Kolom 12 : Δ% VTE : procentuele toe- of afname tussen 2004 en 2012 van het aantal gepresteerde VTEs (som van 
RIZIV en RSZ VTEs) 

 

 

  



 

 
 

Réponse à la question parlementaire n° K 1303 du 12/12/2016 de madame Van 
Peel 

 

L’Honorable Membre trouvera ci-après la réponse à sa question. 

 

Nous ne disposons malheureusement pas des données que vous demandez. Nous ne disposons que de 
données relatives au domicile du lieu de résidence et non au domicile du lieu de travail. 

Lors d'un prochain couplage de données, nous espérons obtenir ces informations via l'enregistrement 
systématique du numéro d'entreprise.  

 

Vous trouverez le nombre de médecins actifs par région dans le rapport « HWF Médecins sur le marché 
du travail 2004-2012 », disponible en consultant le lien suivant : 
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/hwf-medecins-sur-le-marche-du-travail-
2004-2012  

En cliquant sur 45. Synthèse : médecins (total), vous trouverez en page 23, tableau 12, les informations 
suivantes : 
 

 
 
 
 

Définitions 
 
Colonne 2 : N : Nombre de personnes au sein de la population active ayant soit effectué au moins 2/500 prestations 
INAMI au sein de l’année 2012, soit ayant presté au moins 0,1 ETP dans le cadre de l’ONSS/ONSS-APL. 
Colonne 3 : % convention. : pourcentage de médecins conventionnés parmi les actifs au sein de l’INAMI. 
Colonne 4 : % accrédité : pourcentage de médecins accrédités parmi les actifs au sein de l’INAMI. 

Tableau 12. Caractéristiques de la population professionnelle active (INAMI/ONSS), Médecins (Total), 2012 
 

 
RIZIV Actieven 

Actifs INAMI 

Nationaliteit 

Nationalité 

Geslacht 

Genre 

Verdeling naar leeftijd 

Répartition effectif actif 
par âge 

2004-2012 

 N 
% 

convention. 

%   
accredit. 

Accredité 

%        
belg 

Belge 

% belg. 
Diploma 

Diploma 
belge 

%   
vrouwen 

femmes 

%  <45 
% 

45<65 
%  65+ 

Δ%   
Actieven 

Actifs 

Δ%   
VTE 

ETP 

Brussels Hoofdst. Gewest 

Région Bruxelles – Capitale 

4.262 67,5 61,7 87,6 90,6 44,1 33,5 52,5 14,0 3,2 0,8 

Vlaams Gewest 

Région flamande 

19.038 77,1 81,9 96,7 98,0 38,8 36,9 54,8 8,3 10,1 6,7 

Waals Gewest 

Région wallonne 

11.490 77,8 69,3 95,7 96,8 37,5 30,5 57,4 12,1 5,4 0,2 

Buitenland & onbekend 

Etranger & inconnu 

321 82,8 23,7 49,5 57,9 35,8 52,0 38,3 9,7 7,2 15,2 

Totaal 

Total 

35.111 76,3 74,7 94,9 96,3 39,0 34,5 55,2 10,2 7,7 4,3 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/hwf-medecins-sur-le-marche-du-travail-2004-2012
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/hwf-medecins-sur-le-marche-du-travail-2004-2012


 

 
 

Colonne 5 : % belge : pourcentage d’individus (N) avec la nationalité belge. 
Colonne 6 : % diplôme belge : pourcentage d’individus (N) disposant d’un diplôme de base en médecine délivré par 
une université belge. 
Colonne 7 : % femmes : pourcentage de femmes dans la population active (N). 
Colonnes 8 à 10 : répartition de la population active (N) selon les catégories d’âge. 
Colonne 11 : Δ% actifs : augmentation ou diminution des actifs exprimée en pourcentage entre 2004 et 2012. 
Colonne 12 : Δ% ETP : augmentation ou diminution du nombre d’ETPs prestés (INAMI et ONSS cumulé) exprimée 
en pourcentage entre 2004 et 2012. 

 

 

 

De Minister,  La Ministre, 

 

 

 

 

 

 

 

 Maggie DE BLOCK 

 

 


