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Vraag

Artsen met een buitenlands diploma kunnen op de Belgische arbeidsmarkt
aan de slag mits het diploma erkend wordt en ze aansluitend een visum van
de FOD Volksgezondheid ontvangen.
1. Hoeveel buitenlandse artsen kregen de voorbije vijf jaar een visum van de
FOD Volksgezondheid, opgesplitst naar jaartal en nationaliteit?
2. Kan u het aantal artsen met een buitenlands diploma opsplitsen naar het
Gewest waar die artsen nu werkzaam zijn?
3. Hoeveel van deze artsen zijn effectief werkzaam als zorgverlener? Graag
ook een opsplitsing naar nationaliteit en Gewest waar ze werkzaam zijn.
4. Hoeveel van die artsen zijn huisarts? Hoeveel van hen zijn specialist,
opgesplitst naar specialiteit?
5. Kan u voor de specialisten de spreiding per ziekenhuis geven?

Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 03 april 2018, op de vraag nr.
1888 van mevrouw de volksvertegenwoordiger Valerie Van Peel van 04 oktober 2017
1. In bijlage vindt u de tabellen met de gegevens voor de periode 2012-2016, opgesplitst naar jaartal
en land van herkomst van het basisdiploma (Tab. 1a) en de nationaliteit van de arts (Tab. 1b).
2 tot 4. Wat betreft de stock aan erkende artsen wordt in bijlage de situatie op 31 december 2016
gepresenteerd, en dit zoals gevraagd opgedeeld naar nationaliteit en Gewest van domicilie. Ook hier
worden de gegevens gepresenteerd zowel naar de nationaliteit van de arts als het land waarin het
basisdiploma behaald werd. De resultaten worden eerst gepresenteerd voor de huisartsen (land
basisdiploma Tab. 2a en nationaliteit arts Tab. 2b) en vervolgens voor de specialisten (land
basisdiploma Tab. 3a en nationaliteit arts Tab. 3b).
De werkzaamheid (activiteit) van de artsen wordt niet systematisch opgevolgd binnen de FOD
Volksgezondheid. Om vanuit de FOD volksgezondheid zicht te krijgen hierop, werden tot nu toe ad
hoc gegevenskoppelingen uitgevoerd tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu (VVVL), de datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming en het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Momenteel worden de nodige stappen
verricht om deze ad hoc koppelingen om te vormen tot een periodieke gegevenskoppeling die voor
alle erkende beroepsgroepen activiteitsgegevens zal verzamelen. Een nieuwe gegevenskoppeling
voor het artsenberoep wordt opgestart in 2018. De meest recent beschikbare activiteitsgegevens
voor het artsenberoep zijn afkomstig van de gegevenskoppeling PlanKad Artsen 2004-2012,
gerealiseerd in 2015, en hebben betrekking op de situatie van de artsen op 31 december 2012.
Tabellen 4a en 4b geven weer hoeveel artsen er op dat ogenblik erkend waren ter hoogte van de
FOD VVVL en hoeveel van deze artsen in het kalenderjaar 2012 een activiteit ontplooiden binnen het
kader van het RIZIV. Er werden minimale activiteitsgrenzen gehanteerd van 500 prestaties voor de
huisartsen en twee prestaties voor de specialisten.
5. De PlanKad gegevens bevatten geen gegevens voor individuele ziekenhuizen. De bijlagen bij het
antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter
documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen
maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst
Parlementaire Vragen).

