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Titel Impulseo

• Als steunpunt voor Impulseo helpt Domus 
Medica u met uw aanvraag. Voor meer 
informatie: mail naar 
annemie.verwilt@domusmedica.be of surf naar 
http://www.domusmedica.be/uw-praktijk-
beroepsondersteuning/impulseo

Annemie Verwilt
Verantwoordelijke Impulseo

Antwerpen - 17 november 2020



Titel Impulseo I - Vlaanderen

Impulseo I
Aan te vragen na het bekomen van uw erkenning als 
huisarts:

• Renteloze lening (35.000 euro)

Impulseo II en III
Tegemoetkoming voor praktijkassistentie en 
telesecretariaat



Titel Impulseo I - Vlaanderen

Premie
afgeschaft sinds 1/7/20

Renteloze lening 35.000 euro
Eerste installatie: een installatie binnen vier jaar na het 
bekomen van de erkenning als huisarts of na de terugkeer 
uit een ontwikkelingsland. 

35.000 euro: renteloos, eerste jaar geen terugbetaling. 
Vier jaar maandelijkse terugbetaling van 729,17 
euro/maand



Titel Impulseo I - Vlaanderen

Gebruik renteloze lening

Het geld dient gebruikt te worden voor uw installatie als 
huisarts. 

Geen bewijsstukken of facturen.

Kan als laatstejaars haio aangevraagd worden bij aankoop 
van een vastgoed waarin een huisartsenpraktijk gevestigd 
wordt na erkenning.



Titel Impulseo I - Vlaanderen

Samenstelling dossier

• Aanvraagformulier: volledig in te vullen en 
ondertekenen

• Bewijs voor deelname aan de huisartsenwachtdienst: 
in te vullen en te ondertekenen door de 
verantwoordelijke van de wachtdienst

• Verder moet u volgende bijlagen toevoegen:
oDuidelijke recto verso kopie van uw eID
o Eventueel ondertekende   

samenwerkingsovereenkomst



Titel Impulseo I - Vlaanderen

Indienen van het dossier
• We helpen bij het in orde brengen van je aanvraag en 

begeleiden je administratief tot de lening op je rekening 
staat.

• De volledige procedure duurt ongeveer 3 maanden.

• Aanvraag en informatie: 
annemie.verwilt@domusmedica.be



Titel Impulseo I - Brussel

Impulseo I
Premie € 15 000 + € 15 000

Impulseo II en III
Tegemoetkoming voor praktijkassistentie en telesecretariaat



Titel Impulseo I - Brussel

• Premie 15.000 euro: 
❖Alle artsen die zich binnen de 5 jaar na het 

bekomen van hun erkenning in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest vestigen

❖Nog geen premie in een ander gewest hebben 
aangevraagd. 

❖Deze 5 jaar kunnen verlengd worden met de duur 
van een humanitaire opdracht in een 
ontwikkelingsland.

• + 15.000 euro voor huisartsen die zich vestigen in 
een wijk met een huisartsentekort.  
https://wijkmonitoring.brussels
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?la
nguage=nl&la=N&cn=2019051303&table_name=wet

https://wijkmonitoring.brussels/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019051303&table_name=wet


Titel Impulseo I - Brussel

Voorwaarden
• Aanvragen binnen de 18 maanden na installatie.

• Vestiging in één van de 19 gemeenten van het Brussels
Gewest.

• Inschrijven bij de wachtdienst.

• Deelnemen aan een huisartsenkring.

• Verbonden zijn met het Brussels Gezondheidsnetwerk
en minstens één sumerh gepubliceerd hebben in
Abrumet (kluis Brussels Gezondheidsnetwerk).



Titel Impulseo I - Brussel

• Belastbaarheid van de premie: 
Uitzonderlijk tarief van 16,5%, dus niet als 
beroepsinkomen

• Vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdrage



Titel Impulseo I - Brussel

Samenstelling dossier

Documenten:

• Formulier voor de aanvraag van een premie

• Attest nieuwe installatie

• Bijlage 1 - Overeenkomst tussen het medische huis
en de huisarts

• Bijlage 2 - Inlichtingsfiche voor individuele arts

• Deelname aan de wachtdienst

• Inschrijving in een huisartsenkring

https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/nl/professionnals/premie/aanvraagformulier_-_installatiepremie_11_12_2019.docx
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/nl/professionnals/premie/attest_nieuwe_installatie_11_12_2019.docx
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/nl/professionnals/premie/impulseo_-_overeenkomst_mh-ha_11_12_2019.docx
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/nl/professionnals/premie/bijlage_2_-_inlichtingsfiche_voor_individuele_arts_11_12_2019.docx
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/nl/professionnals/premie/deelneming_wachtdienst_11_12_2019.doc


Titel Impulseo I - Brussel

Indienen dossier

• Dossier moet ingediend worden via Irisbox-platform.

• https://www.ccc-ggc.brussels/nl/maatregelen-ter-
ondersteuning-van-de-huisartsengeneeskunde-
installatiepremie

https://www.ccc-ggc.brussels/nl/maatregelen-ter-ondersteuning-van-de-huisartsengeneeskunde-installatiepremie


Titel Impulseo I

• Ondersteuning nodig bij de opstart van de praktijk of 
om een samenwerking op te zetten? 

• Contacteer ons kennisdomein praktijkorganisatie: 
emma.vanparys@domusmedica.be 



Titel Impulseo I

• Domus Medica is erkend als steunpunt voor Vlaanderen

• Dus maar één adres:  

03/425.76.76

annemie.verwilt@domusmedica.be
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