
E
nigszins weemoedig las ik de bijdrage
in AK 2301 aangaande de polemiek
rond het ondernemingsnummer voor

artsen. Het kan nog kafkaiaanser dan dat, ge-
tuige daarvan volgend verhaal.

Ik startte als erkend huisarts op 1 septem-
ber 2008 en richtte een vennootschap op die
van start ging op 1 maart 2010. Bij de oprich-
ting van de vennootschap diende ik het
 ondernemingsnummer als zelfstandig arts te
laten schrappen vermits ik onder een ver-
schillend ondernemingsnummer (dat van de
vennootschap) zou gaan werken. U raadt het
al: nooit een ondernemingsnummer als zelf-
standig arts ontvangen vanwege de overheid,
nergens te bespeuren in de KBO. Geen
 probleem zei mijn boekhouder: we vragen
dat alsnog aan en laten het vervolgens schrap-
pen, zo ben je met alles administratief in
orde. Een idiote situatie op zich, maar soit
dit is per slot van rekening België, dus zo

 gezegd zo gedaan. Het aanvragen van zo’n
nummer is inderdaad kosteloos, het onmid-
dellijk terug laten schrappen echter niet.
Daarenboven rekent mijn boekhouder mij 95
euro per werkuur aan, portkosten niet mee-
gerekend. Zucht, ach ja, men had mij gezegd
dat er wel wat kwam 
kijken bij het oprichten
van zo’n vennootschap.

Groot is mijn verbazing
echter als ik enkele we-
ken later een aangete-
kend schrijven ontvang van de Algemene
Provinciebelasting Bedrijven die mij een
aanslag van ambtswege aansmeert voor de
jaren 2008, 2009 en 2010, dit met 20% boete
op elk jaar wegens het niet tijdig indienen
van de aangifte Provinciebelasting Bedrijven!
Dus ik krijg als zelfstandige geen onderne-
mingsnummer toegekend, moet zelf de moei-
te en kosten doen om er één aan te vragen,

enkel en alleen met het doel het onmiddellijk
te laten schrappen zodat ik ‘administratief in
orde ben’, en dan word ik daarvoor bedankt
met drie jaar Provinciebelasting waarop boe-
te moet betaald worden, dat krijg je in geen
enkel ander land zinnig uitgelegd. Het meest

stuitend is nog de 20% boe-
te op de belasting van 2010,
waarvoor op dat ogenblik
zelfs nog geen ‘gewone’
aangifteformulieren toege-
zonden bleken, zelfs die

 extra surplus vond men ‘logisch’ in Gent. Van
overijverige amb(etan)tenaren gesproken...

Aangetekend bezwaar tegen de toegeken-
de 20% boetes op de belasting levert mij
 enkel een rekening van de boekhouder met
uurloon voor gepresteerde administratie op
en een brief van de bestendige deputatie dat
‘men enkel de wetgeving/het reglement
 toepast waardoor er inderdaad, met terug-

werkende kracht, een belastingsverhoging
van 20% wordt toegepast’ (sic). Het staat mij
natuurlijk steeds vrij hoger beroep aan te 
tekenen, maar dit zal mij nog meer geld, tijd
en frustratie kosten en de aangesmeerde
 belasting dient sowieso binnen de twee
maanden betaald te worden. Zelfs in het
 beste geval krijg ik dan jaren later een bedrag
teruggestort dat minder bedraagt dan de
portkosten die ik er tegen die tijd aan verlo-
ren ben, dus ik geef het maar op.

Dergelijke manier van werken is ronduit
wraakroepend en niet meer dan een rondje
doktertje/vennootschapje pesten, waar de
toenmalige regering al even goed in was als
de huidige.

Wat baten toch zwaar maatschappelijke
job en goede wil als die uil van een ambte-
naar niet meewerken wil?

Dr. Tom Amant, Temse

Reacties? ak@actuamedica.be
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O P I N I E

M
et verbazing heb ik sommige  reacties
gelezen die zijn verschenen nadat ik
de euthanasie van mijn moeder

 publiekelijk heb bekend gemaakt. In een
 opiniestuk gepubliceerd via de website van
demens.nu werd geschreven dat het bekend
maken van mijn verhaal voor een deel te
 verklaren is uit het feit dat ik lesgeef aan de
Katholieke Hogeschool Leuven en in Tertio
zou gepubliceerd hebben. Omwille van mijn
ongetwijfeld katholieke opvoeding zou ik niet
hebben leren omgaan met emotionele
 disfunctionaliteit. 

In een tekst die verschenen is in De Morgen
staat dat mijn moeder mede omwille van de
verstoorde relatie met
haar zoon zou gekozen
hebben voor euthanasie.
In een andere tekst uit De
Morgen werd bovendien
gepubliceerd dat de laat-
ste wens tot  euthanasie van de patiënt moet
gerespecteerd worden door de arts daar deze
daartoe wettelijk verplicht is én uiteraard óók
door de familie die voldoende empathie moet
kunnen opbrengen voor deze beslissing. Dit
is anno 2013 blijkbaar wat men verstaat on-
der ‘barmhartigheid’ en ‘liefhebben’. 

In de Artsenkrant van 1 februari 2013 werd in
een opiniestuk gepubliceerd dat er een mis-
perceptie zou bestaan over vrijzinnig huma-
nisme en euthanasie. Is dit vreemd? Het is
toch op zijn minst gezegd opvallend dat alle

weerwoorden die naar aanleiding van het
 bekend maken van de euthanasie van mijn
moeder geschreven zijn vanuit een welbe-
paalde vrijzinnig humanistische hoek waarbij
het dogmatisch denken niet geschuwd wordt.
Is het dan niet logisch dat mensen zich  vragen
gaan stellen over de associatie tussen dit
dogmatisch vrijzinnig humanisme en het
 propageren van euthanasie als ultieme op-
lossing voor lijden? 

Het lijkt me zinvol om opnieuw de feiten op
een rij te zetten. Op 19 april 2012 werd mijn
moeder geëuthanaseerd zonder dat ik hiervan
op de hoogte werd gebracht door het behan-
delend team omdat dit volgens hen de ‘laat-

ste wens van mijn moeder
was’ die ‘absoluut moest
gerespecteerd worden’. 

Op 20 april 2012 sta ik
volledig ontredderd naast
het lijk van mijn moeder in

het mortuarium van het universitair zieken-
huis van de Vrije Universiteit Brussel. Op 19
april ben ik voor het  behandelend team geen
zoon en hoef ik zeker niet gecontacteerd te wor-
den als mijn  moeder een spuitje krijgt. Op 20
april krijg ik van een medewerker in het mor-
tuarium, terwijl ik nota bene naast het lijk van
mijn moeder sta, een brief met al mijn plich-
ten als nabestaande. 

 Terloops krijg ik de mededeling dat mijn
 moeder haar lichaam heeft afgestaan aan de
wetenschap omdat dit één van haar laatste

wensen was. Als zoon krijg ik dan ook de
 opdracht om het lijk te laten transporteren
naar de dienst Experimentele Anatomie van
het universitair ziekenhuis. Het lichaam zal
pas twee jaar later worden vrijgegeven!

Het is toch ronduit schokkend dat ik als na-
bestaande geen enkele nazorg en geen enkele
begeleiding kreeg om dit absurde trauma te
verwerken. Een maand na de dood van mijn
moeder, ga ik volledig gedesillusioneerd sa-
men met mijn collega, dr. Steven Bieseman,
praten met het ‘behandelend team’ van mijn
moeder. De medicus die de dodelijke injectie
heeft gegeven, vraagt me laconiek waarom ik
eigenlijk met hen kom praten. De vraag die ik
het team stel, is of mijn trauma niet een lo-
gisch gevolg is van de complete absurditeit
waarin ze me hebben meegesleurd. 

Als kers op de taart krijgt mijn overleden
moeder een half jaar na haar dood op haar
naam een aangetekend schrijven omdat er
nog een factuur niet betaald was van een con-
sultatie met het ‘behandelend team’. Wan-
neer ik mijn verontwaardiging laat blijken,
laat het universitair ziekenhuis mij weten dat
dit een correcte procedure is bij euthanasie. 

Dat ik met dergelijke waanzin niet akkoord
ga, is dus volgens de verschillende stukken
die verschenen zijn in de kranten en op de
website van demens.nu te wijten aan het feit
dat ik dankzij mijn zogezegde katholieke op-
voeding niet heb leren omgaan met emotio-
nele disfunctionaliteit en een gebrek heb aan

invoelingsvermogen. Is dit niet de wereld op
zijn kop? 

Mag ik volgens het zogenaamd ‘vrijzinnig
humanisme’ aan de euthanasie van mijn
moeder niet twijfelen? Gaan we nu werkelijk
de zelfbeschikking als het absolute goed
 aanbidden zonder ons nog met elkaar te
 ‘verbinden’? Gaan we psychisch labiele men-
sen zodanig informeren dat ze kiezen voor eu-
thanasie zodat de nabestaanden verweesd
achterblijven? Gaan we mensen in de nabije
toekomst euthanaseren omdat het ons ei-
genlijk wel goed uitkomt? Gaan oudere men-
sen vragen om euthanasie omdat ze anders
toch maar een last zijn voor hun kinderen?

Neen, deze egocentrische wereld zonder
respect voor het elementair leven, is niet de
wereld die ik wil nalaten aan mijn kinderen en
de komende generaties.

Dr. sc. Tom Mortier en dr. med. Steven
 Bieseman, departement Gezondheidszorg en
Technologie, Katholieke Hogeschool Leuven

Het absolute zelfbeschikkingsrecht is ‘absurd’

Dit is niet meer dan 
een rondje 

doktertje pesten
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Deze egocentrische wereld zonder
respect voor het elementair leven, 
is niet de wereld die ik wil nalaten


