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Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de 

terugbetaling van besnijdenissen" (nr. P2276) 

 

Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, in België worden elk jaar meer dan 26 000 

besnijdenissen uitgevoerd bij minderjarige jongens. Een groot deel hiervan gebeurt niet om medische 

maar wel om religieuze redenen. Exacte cijfers hebben we echter niet omdat het RIZIV dit onderscheid 

niet maakt en elke besnijdenis eigenlijk integraal terugbetaalt. Het gaat over zo'n 106 euro per ingreep, 

dus een kleine drie miljoen euro per jaar.  

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft in een verslag gesteld dat besnijdenissen 

uitvoeren zonder medische redenen – ze waren daar unaniem over – eigenlijk niet te verantwoorden 

is. Dat vindt onze fractie ook absoluut correct. De medische noodzakelijkheid wordt voor heel wat 

ingrepen als voorwaarde gesteld voor het terugbetalen ervan. Er is geen enkele reden om dat hier niet 

te doen. Een religieuze of andere privébeslissing zonder medische noodzaak kan voor ons niet op 

kosten van de sociale zekerheid. Het argument dat vandaag in de kranten wordt gebruikt is dat het 

gevaar zou bestaan dat we terug keukentafelbesnijdenissen zullen zien gebeuren. Dat is toch wel 

beetje de wereld op zijn kop zetten. Het is niet omdat iets niet meer terugbetaald wordt dat het niet 

meer kan worden uitgevoerd. Bovendien zouden dergelijke argumenten ervoor kunnen zorgen dat 

men nergens nog lijnen kan trekken. Het is toch de logica zelve dat de sociale zekerheid niet dient om 

religieuze keuzes terug te betalen.  

Vandaar mijn vraag.  

Ik las vandaag dat de woordvoerder van minister De Block stelt dat ze niet van plan is om iets aan die 

terugbetaling te veranderen. Misschien is ze echter gepakt in snelheid want de minister is niet in het 

land. Voor een minister die haar beleid echt wel stoelt op evidence based medicine en die moet 

besparen in de gezondheidszorg vind ik die reactie alvast onbegrijpelijk. Vandaar ook mijn vraag: 

mijnheer de minister, is dit nu echt het standpunt van minister De Block?  

Minister Daniel Bacquelaine: Ik antwoord in naam van mijn collega, minister De Block.  

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft inderdaad een advies uitgebracht over de ethische 

aspecten van de niet-medische besnijdenis, en dit op vraag van de voorzitter van de Commissie voor 

Medische Ethiek van Iris Ziekenhuizen Zuid.  

Zoals u weet, is het op dit moment voor de ziekteverzekering niet mogelijk het onderscheid te maken 

tussen besnijdenis op basis van een medische indicatie, namelijk ter voorkoming van fimosis, en een 

louter religieuze indicatie. Artsen worden namelijk niet geacht de religieuze overtuiging van patiënten 

of hun ouders te registreren. 



Of het onderscheid moet worden gemaakt en of er dan gevolgen moeten zijn op het vlak van de 

terugbetaling, is een afweging van een aantal implicaties. Zo moet men er rekening mee houden dat 

de stopzetting van de terugbetaling zou kunnen leiden tot een illegaal parallel circuit waar de veiligheid 

van de betrokkenen niet meer gegarandeerd is. Vergeten wij niet dat het hier om kleine kinderen gaat.  

Uit de intense discussie van de afgelopen dagen blijkt in ieder geval duidelijk dat het gaat om een 

kwestie die een breed maatschappelijk debat verdient. Ik vind dan ook dat het in de eerste plaats de 

Kamer toekomt dit debat te organiseren.  

Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, een breed maatschappelijk 

debat is toch heel eenvoudig.  

U zegt dat wij dat onderscheid niet kunnen maken, want een arts mag niet vragen naar de religie van 

een persoon. Neen, natuurlijk niet. Dat hoeft hij ook helemaal niet te doen. Hij moet gewoon kijken of 

er voor de ingreep een medische reden is. Dat doet hij voor heel wat ingrepen en dat zou voor deze 

ingreep precies hetzelfde moeten zijn.  

Ik hoor bij Open Vld ook wel heel diverse stemmen, want collega Egbert Lachaert heeft zich in het 

verleden ook al tegen die terugbetaling uitgesproken, dus ik hoop dat ik samen met hem het kabinet 

alsnog kan overtuigen. 

Het kan immers niet zijn dat de sociale zekerheid en onze gezondheidszorg er is om ingrepen die niet 

medisch noodzakelijk zijn terug te betalen. Bij de joodse gemeenschap hoor ik trouwens dat dit ook 

echt aan het doordringen is. Bij de islamitische gemeenschap is dit debat zelfs al een stap te ver. Het 

maakt eigenlijk niet uit wat men hierover vanuit religieuze overtuiging denkt, want religie heeft niets 

te zoeken in een debat over terugbetaling. Ik blijf er dus bij dat die terugbetaling eruit moet. 


