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Nog één week tijd voor een laatste inspanning !
Het werkveld wil duidelijk dat er iets verandert, getuige daarvan het succes van de niettoetredingsactie van Axxon, die door meer dan 41% krachtig werd ondersteund. Er is geen sprake
van desinformatie door de kinesitherapeuten, maar wel van een massale afkeuring van het RIZIV- en
overheidsbeleid ten aanzien van de kinesitherapie.
De verantwoordelijkheid voor de gang van zaken ligt volledig bij mevrouw De Block en de regering.
Zij heeft aan de noodrem getrokken door de democratisch tot stand gekomen beslissing van het
Verzekeringscomité van 6 februari autoritair te vernietigen. Mevrouw De Block deed dat niet
omdat ze kinesitherapeuten zulke aardige mensen vindt…
Iedereen zou inmiddels een exemplaar ontvangen moeten hebben van de niet onderhandelde
Overeenkomst M17. Axxon heeft uw steun opnieuw meer dan nodig. Neem deze informatie volledig
door en DECONVENTIONEER. Geef met Axxon een sterk signaal, door ervoor te zorgen dat niet 7%
maar 41% van de collega’s deze overeenkomst afwijzen.
Wij kunnen als samenhorige beroepsgroep een patiëntvriendelijke maatregel doordrukken, die noch
het RIZIV , noch de ziekfondsen ooit hebben willen invoeren.
Indien 41 % van de collega’s zich deconventioneert, dan volgt daaruit de opheffing van de afstraffing
inzake terugbetaling voor de patiënt die een gedeconventioneerd kinesitherapeut raadpleegt. De
vermindering van de tegemoetkoming voor verstrekkingen verleend door niet-toegetreden
kinesitherapeuten kan dan niet worden opgelegd.
Voor alle duidelijkheid:


Bent u vanaf 01/04/17 geconventioneerd (met behoud van Sociale voordelen RIZIV en
telematicapremie), dan dient u de tarieven van de Overeenkomst M17 te respecteren.
Op het niet respecteren van deze tarieven staan geldboetes.



Bent u vanaf 01/04/17 gedeconventioneerd (met verlies van sociale voordelen RIZIV en
telematicapremie), dan mag u uw honoraria vrij bepalen. Hou er rekening mee dat uw
patiënt 25% minder terugbetaald krijgt, tenzij er 41% nu actief deconventioneert ; dan valt
de penalisatie van de patiënt weg.

Uw sociale RIZIV-voordelen en telematicapremie ?
Met de honoraria die u extra int indien u de Axxon-richttarieven hanteert kan u zelf voorzien in
de opbouw van uw extra-pensioen èn het verlies van de telematicapremie compenseren.
Stel dat u 8 patiënten per dag ziet op uw praktijk: dat betekent 40 per week of 160 per maand,
en 1760 per jaar als u 11 maand werkt en 1 maand vakantie neemt.
Indien u als gedeconventioneerd kinesitherapeut een honorarium hanteert van € 25 per zitting
(richttarief Axxon), dan int u € 4.822 extra per jaar (1760 x € 2,74).
Trek daar de € 1.400 sociale RIZIV-voordelen af en € 800 telematicapremie, dan houdt u nog
€ 2.622 extra over om iets anders mee te doen.
Vermits u de € 1.400 sociale RIZIV-voordelen misloopt kan u die niet investeren in een VAP of
dekking gewaarborgd inkomen bij uw pensioenfonds.
Geen nood : u investeert beter zelf € 1.400 of meer in een sociaal VAP(vrij aanvullend pensioen)
of IPT (individuele pensioentoezegging) en trekt deze volledig fiscaal af. Door de maximale
aftrekbaarheid recupereert u 60% van uw VAP-bijdragen, èn u houdt bovendien nog € 2.622
extra over in ons voorbeeld.
Het simulatiemodel hieronder rekent u voor wat u zelf kan sparen naargelang u 8, 12, 15 of 20
patiënten behandelt per dag.
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Maak zelf uw rekening en trek uw conclusies !

Pro memorie : als geconventioneerd collega kan u aanspraak maken op onderstaande bedragen als
sociale RIZIV-voordelen, in functie van uw activiteitsdrempel :

Aantal prestaties per jaar
1500-2299
2300-2999
3000-6500

Aantal M-waarden
36.000-55.199
55.200-71.999
72.000-156.000

Sociale RIZIV-voordelen
€ 1400
€ 1850
€ 2475

AXXON faciliteert de individuele deconventie !
De beroepsvereniging vraagt om op het digitale platform (zie de website) aan te duiden voor
welke van de vier hieronder opgesomde situaties u opteert:
1. Ik respecteer de opgelegde Overeenkomst M17 en blijf geconventioneerd (Volgens het
schrijven van het RIZIV dd. 10/03/2017:”Indien u toegetreden was tot de overeenkomst M15
en ook wenst toe te treden tot de overeenkomst M17, hoeft u geen administratieve stappen
te zetten”).
2. Ik geef mijn uitdrukkelijke toestemming aan de wettelijk erkende representatieve
beroepsvereniging Axxon om mijn niet-toetredingsverklaring (reeds in het bezit van Axxon)
aan het RIZIV te bezorgen als de drempel van 41% niet-toetredingen gehaald wordt. Door
het halen van deze drempel vervalt de penalisatie van de patiënt door de vermindering met
25 % van de terugbetaling.
3. Ik ga mij zeker deconventioneren waardoor de honoraria voor mij vrij zijn. Ik geef de
uitdrukkelijke toestemming aan Axxon om mijn niet-toetredingsverklaring (reeds in het bezit
van Axxon) aan het RIZIV over te maken, ook als de drempel van 41% niet toetredingen niet
gehaald wordt.
4. Ik heb mijn niet-toetredingsverklaring reeds zelf naar het RIZIV opgestuurd.

Deze actie wordt afgesloten op donderdag 30/03/2017 om 23.30 u.
De eindcijfers worden bekend gemaakt op vrijdag 31/03/2017.
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