
   
   

Verslag kringloket 21 mei 2019 

Datum : 21/05/2019  

Aanwezig: Gunther D’hanis, Wim Verhoeven, Heidi De Winter, Carine Cloodts, Eddy van Keerberghen, Anja Van 

Nuffel, Abigail Lafaille, Martine Lembregts, Geert Sierens, Veronique Sung, Ruben Lenaerts, Wim Goderis, Sofie 

Corteel, Peter Theerens, Wim Verstringe, Robert De Greef, Marc Vanpoecke, Els Plees, Marc Van Duffel, Tony 

Hennus, Felix Puts, Guido Michielsen, Luc Soetewey, Bart Schoolmeesters, Lily Willems,  Gert Merckx 

1) UBO-register: verplichting voor huisartsenkringen tegen eind september 2019 

Voorstelling door Johanna Waelkens, juridisch adviseur SBB accountants & adviseurs 

Een duidelijke powerpoint met uitleg wet UBO is en hoe u zich als huisartsenkring of wachtpost in orde 

kan stellen met UBO vindt u hier 

- UBO=verplichting voor iedere vzw voor eind september 2019. Lukt normaal goed als de bestuurders 

goed staan in het KBO.  

- Eens in orde moet je enkel op toezien dat je elke wijziging doorgeeft (vb. wijziging van een bestuurder 

of bestuur, dan moet je UBO actualiseren ; of vb. verhuis van een bestuurder, moet je wijzigen in KBO en 

normaal komt het dan goed in de UBO). Ook Jaarlijks (vanaf dag dat je het ingevuld hebt) bevestigen dat 

het accuraat en actueel is (is gewoon kort bevestigen). 

- Hoe in orde brengen: zie powerpoint. Wie? ofwel doe je het zelf als bestuurder (1 bestuurder brengt 

het in orde voor iedereen) ofwel delegeer je het aan personeelslid met de juiste machtigingen (via CSAM 

met juiste machtigingen ofwel laten doen met identiteitskaart van één van de bestuurders). Ofwel laat 

je het door boekhouder doen (maar dan krijg je hier een rekening voor die wellicht jaarlijks zal 

terugkomen). Zorg er voor dat je als kring een soort UBO-verantwoordelijke hebt, want er staan boetes 

op als het niet in orde is (wellicht zal men in het begin nog niet streng zijn). 

- Bij vragen of als het niet lukt om u in orde te stellen met UBO: contacteer 

gert.merckx@domusmedica.be  

2) Zorgraden (zie powerpoint) 

Op woensdag 3 april hechtte het Vlaams parlement haar goedkeuring aan het nieuwe Eerstelijnsdecreet. 

Op de Ministerraad van 17 mei keurde de Vlaamse overheid ook het BVR Zorgraden goed, wat de 

erkenning en subsidiëring van de zorgraden regelt. 

We hebben het kort samengevat voor u.   

Discussie op kringloket: 

- Alle zorgraden aparte vzw’s (vzw zorgraad ......). Ieder lid van de zorgraad is lid van de RVB zorgraad. 

- Impact van de eerstelijnshervorming op huisartsen: 

https://domusmedica.be/kennisdomein/kringen/financieel-beleid#ubo
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https://domusmedica.be/kennisdomein/kringen/chronische-zorg-en-eerstelijnsorganisatie


   
   

 Duidelijk afbakenen wat we als huisartsen gaan doen en wat niet (zodat tweede lijn niet op de 

eerste lijn treedt) 

 We zullen er een aantal nieuwe taken bij krijgen zoals zorgplanning, …. We zullen bepaalde 

zaken moeten delegeren, ons werk voor een stukje re-organiseren om tegemoet te kunnen 

komen aan stijgende chronische zorgvraag (en om dit zo binnen de eerste lijn te houden met 

stagnerend of dalend aantal huisartsen). Zie artikel: “hoe kunnen eerstelijnszones integrale zorg 

realiseren”. 

 Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): momenteel wordt er niet gesproken over de huisarts, 

nochtans moet de huisarts de 4 de essentiële partner zijn in GBO. 

 We zullen onze afgevaardigden in de zorgraad goed moeten ‘wapenen’: vertegenwoordiger 

geeft feedback aan RVB kring, RVB kring en afgevaardigde zorgraad koppelt ook terug naar AV 

en vraagt feedback van AV.  

 

3) Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg 

Voor de huisartsenkringen en wachtposten is het van belang dat de kwaliteitswet de permanentie door 

zorgverstrekkers regelt. De wet stipuleert dat elke huisarts verplicht is deel te nemen aan de medische 

permanentie in de zone waar hij professioneel actief is. De medische permanentie zal georganiseerd 

worden door een functioneel samenwerkingsverband van huisartsen. De nadere regels moeten nog 

gestipuleerd worden in een KB functionele samenwerkingsverbanden dat pas door een volgende 

regering (na 26 mei 2019) kan goedgekeurd worden. 

Korte samenvatting van de voor huisartsenkringen belangrijkste punten uit de kwaliteitswet. 

 

4) Volgende kringloket: 17/9 (20:45u Antwerpen) 

Het volgende kringloket vindt plaats op dinsdag 17 september om 20.45u bij Domus Medica (Lange 

Leemstraat 187, Antwerpen). 

Andere data kringloket 2019: 19 november (20.45u) 

Save the date - Jaarlijkse kringvergadering: zaterdag 7 december (Antwerpen) 
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