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Belgische Senaat 

Handelingen 

DONDERDAG 11 DECEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING 

(Vervolg) 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-
eersteminister en minister van Justitie en Institutionele 

Hervormingen en aan de staatssecretaris voor Personen met een 
handicap over «de achterstallige erelonen van de artsen-
deskundigen die opdrachten uitvoeren in het kader van 

betwistingen bij de Dienst Personen met een Handicap» (nr. 4-601) 

De voorzitter. - De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, 

toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, 

antwoordt. 

 

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - De erkenningsprocedure voor het bekomen van een 

attest voor medische erkenning voorziet in de mogelijkheid van beroep bij de 

arbeidsrechtbank. Wanneer daar gebruik van wordt gemaakt, vragen rechters aan artsen-

deskundigen om medisch advies. 

Bij hoeveel dossiers inzake tegemoetkomingen voor personen met een handicap legden 

artsen-deskundigen voor arbeidsrechtbanken een getuigenis af sinds het aantreden van de 

minister? 

Hoeveel artsen-deskundigen waren in totaal bij de betreffende dossiers betrokken? Hoeveel 

waren dat er per gewest? 

Hoeveel bedraagt het gemiddelde honorarium van een arts-deskundige voor een prestatie in 

het kader van de betreffende dossiers? 

Hoeveel bedraagt de totale jaarlijkse kostprijs van het medisch advies door artsen-

deskundigen in de betreffende dossiers? Hoe is het budget daarvoor de laatste tien jaar 

geëvolueerd? 

Heeft de minister weet van laattijdige uitbetalingen van honoraria aan artsen die als 

deskundigen optreden voor arbeidsrechtbanken? Zo ja, worden bij een laattijdige uitbetaling 

van erelonen nalatigheidsinteresten in rekening gebracht? 

Wat is de visie van de minister op het belang van een objectieve en onpartijdige expertise van 

artsen-deskundigen voor de arbeidsrechtbank? Welke sterktes, zwaktes, mogelijkheden en 

bedreigingen ziet de minister voor de medische screening bij aanvragen voor medische 

attesten die recht geven op tegemoetkomingen? 

 



De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de 

minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden. - Ik lees het antwoord 

van staatssecretaris Fernandez Fernandez op de vragen van mevrouw Van Ermen. 

In 2007 en 2008 werden respectievelijk 2837 en 2084 expertises verricht voor gerechtelijke 

dossiers bij arbeidsrechtbanken en -hoven. 

In 2007 hebben 303 verschillende deskundigen een expertise verricht. Het ging om 1395 

expertises in het Nederlands en 1442 in het Frans. 

Op grond van de huidige reglementering heeft een deskundige recht op 431,90 euro voor een 

klassieke expertise en op 493,77 euro voor een psychiatrische expertise. 

Bijkomende onderzoeken kunnen extra kosten meebrengen. De erelonen voor die 

onderzoeken worden vastgesteld op grond van de RIZIV-nomenclatuur. De erelonen voor 

bijkomende onderzoeken door een psychiater of een psycholoog bedragen respectievelijk 

191,14 en 132,54 euro. 

De jaarlijkse uitgaven voor expertises voor arbeidsrechtbanken en -hoven zijn gestegen van 

433 000 euro in 1998 tot 1,097 miljoen in 2007. Ze zijn dus meer dan verdubbeld. Een tabel 

met de gedetailleerde cijfers per jaar zal ik schriftelijk bezorgen. 

De betalingen voor 2007 maken een inhaalbeweging ten dele ingevolge het ankereffect dat 

toen gold voor alle federale diensten. 

De administratie betaalt de honoraria voor deskundigen twee maanden na ontvangst van de 

schuldvordering. Aangezien de rechtbanken de erelonen formeel moeten vaststellen, kan de 

betalingstermijn in sommige gevallen oplopen. 

Het lijkt me tot slot van essentieel belang dat een rechter zich voor zijn besluiten in een 

medisch-wettelijke of in elke andere gerechtelijke aangelegenheid kan steunen op een uiterst 

objectief, integer en waarheidsgetrouw advies. 

De evaluatie door een arts is een wezenlijk onderdeel in de toekenning van uitkeringen of de 

uitvaardiging van andere maatregelen ter bevordering van de integratie van personen met een 

handicap. De voorwaarden waaronder een arts die evaluatie maakt, kunnen op verschillende 

punten worden verbeterd. Op die manier kunnen we de werking van de administratie in het 

algemeen verbeteren en de beslissingen beter afstemmen op de situatie van de aanvragers en 

op de behoeften van de personen met een handicap. Voor meer details over mijn initiatieven 

op dat vlak verwijs ik naar mijn algemene beleidsnota. 

 

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - Ik weet dat enkele artsen nog tienduizenden euro's te 

goed hebben. In de huidige negatieve tendens van laattijdige betalingen moet de federale 

overheid het voortouw nemen en zo vlug mogelijk betalen. 

 


