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De speeltijd is voorbij.
Op dinsdag 27 september 2016 heeft Axxon de lopende conventie M15 in de
overeenkomstencommissie opgezegd. Deze opzegging ging in op 1 januari 2017 en betekent
- vermits er geen nieuwe overeenkomst getekend is - dat de honoraria vrij zijn.
Op de ultieme vergadering van de conventiecommissie van 13 december bleek het
onmogelijk om een overeenkomst af te sluiten voor de komende twee jaar. De respectloze
houding ten aanzien van de kinesitherapeut in het algemeen, verwoord door de vertegenwoordigers
van de twee grootste mutualiteiten in hun commentaren, kwam de onderhandelingssfeer geenszins
ten goede. De volledige impasse die daarop ontstond heeft tot gevolg gehad dat Axxon (de

representatieve beroepsvereniging voor kinesitherapeuten) geweigerd heeft zijn
handtekening te plaatsen onder de ontwerptekst M17.
Een dag later liet het kabinet De Block via de pers weten "dat de minister nu samen met de
administratie bekijkt wat de verdere mogelijkheden zijn".
In het Verzekeringscomité van 19 december werd meegedeeld dat het kabinet - in
samenspraak met het RIZIV- beslist heeft een voorstel van overeenkomst op te maken voor
2017, dat zal bezorgd worden aan elke individuele kinesitherapeut. Die laatste heeft
vervolgens 30 dagen tijd om dit voorstel van overeenkomst te aanvaarden of te weigeren.
Wat zijn nu de wettelijke beschikkingen (RIZIV wet 14-07-1994) ?
De letterlijke bepalingen in de tekst van de wet 14.07.1994 (art.51, §2, laatste lid) :
“Na goedkeuring van de jaarlijkse partiële begrotingsdoelstellingen van een jaar x door de
Algemene Raad, kan een overeenkomsten- of akkoordencommissie slechts constateren dat er
een marge is om de geneeskundige verstrekkingen te indexeren op 1 januari van het jaar x,
overeenkomstig de krachtens artikel 207bis door de Koning vastgestelde modaliteiten, vóór
31 december van het jaar (x-1) en indien het bedrag van de indexering is voorzien in de
begrotingsdoelstelling voor het jaar x.

Eens deze datum is verstreken komt het aan de Algemene Raad toe om, na advies van de
Commissie voor begrotingscontrole, te bepalen of er een voldoende marge is om de
geneeskundige verstrekkingen te indexeren. De indexering zal dan gebeuren op de eerste
dag van de maand die volgt op de beslissing van de Algemene Raad.”
Vanaf 1.1.2017 komt de beslissing over de indexering dus aan de Algemene Raad toe. De
opdracht was inderdaad voor elke Overeenkomstencommissie een beslissing te nemen vóór
het laatste Verzekeringscomité van dit jaar (19.12.2016).
De Algemene Raad staat boven het Verzekeringscomité, en daar overweegt het gewicht van
zij die instaan voor de financiering van de verzekering: werkgevers, werknemers,
zelfstandigen en vertegenwoordigers van de regering. Zij hebben in de Algemene raad 3/4e
van de mandaten, de ziekenfondsen het overige 1/4e van de mandaten.
De vertegenwoordigers van de zorgverleners hebben in de raad enkel een adviserende stem.
Axxon kan vanaf dit stadium niet meer actief tussenkomen in de verdere procedure, vermits
we er geen vertegenwoordiger hebben.
Tijdens het onderhoud op de FOD. Sociale Zaken van 19 december heeft het “kabinet” akte
genomen” van de ingediende nota van Axxon, die 14 punten telde. Men blijft bij hetgeen de
regeringscommissaris ‘s ochtends zei in het Verzekeringscomité : het kabinet heeft de
administratie gevraagd een voorstel van overeenkomst voor 1 jaar voor te leggen aan elke
kinesitherapeut, met daarin inbegrepen een lineaire indexatie van 0,83%. De minister dringt
aan op tariefzekerheid voor de patiënt en stelt voor verder te onderhandelen in de OC, o.m.
over de reiskost bij huisbezoek… Men zou ook de mutualiteiten nog diezelfde week
ontmoeten.
Wat nu ?
Alles hangt af van wat de exacte inhoud van het voorstel zal zijn (oude tekst of nieuw
ontwerp ?). Axxon wenst de concrete tekst eerst te zien alvorens commentaar te geven naar
het werkveld ! Een hervatting van de onderhandelingen in de OC zal pas gebeuren NADAT
een nieuwe overeenkomst in werking is getreden … of geweigerd.
Het is nu aan het werkveld om te reageren.
Om een overeenkomst af te wijzen moet 41% van de 21.516 collega’s neen zeggen: dat is
veel, en betekent dat elk Axxon-lid éen niet-lid zou moeten overtuigen te deconventioneren.
Axxon heeft de voorbije week gewerkt aan duidelijke communicatie naar de leden en pers
toe, en een stappenplan om een beveiligde conventie te organiseren, waarover later meer.
Ondertussen worden onderstaande richttarieven geadviseerd vanaf 01-01-2017.

Richttarieven vanaf 1 januari 2017
Niettegenstaande wat u op de RIZIV-website aan tarieven kan terugvinden, zijn de honoraria
voor kinesitherapie vanaf 1 januari 2017 vrij ! Van desinformatie gesproken…
Gezien Axxon in september 2016 de lopende stilzwijgende overeenkomst heeft opgezegd en
geen nieuwe overeenkomst heeft ondertekend mag u vanaf 1 januari 2017 zelf uw
honorarium bepalen.
De beroepsvereniging stelt een richttarief voor op basis van berekeningen van gemiste of
halve indexaties sedert 2009 (toenmalig honorarium = € 20), en de doorrekening van de
stijging van de brandstofprijzen voor benzine en diesel op basis van de tabellen van de FODEconomie.
Axxon stelt voor :




Kabinetsbehandeling:
€ 25 (gemiddelde globale duur 30 min.)
Huisbezoek :
€ 27 (gemiddelde globale duur 30 min.)
In een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van
mindervaliden of bejaarden, of voor rechthebbenden in een psychiatrisch
verzorgingstehuis
€ 16

De voorgestelde honoraria gelden voor alle categorieën van patiënten (courant, Fa, Fb, E),
wel of geen omnio-statuut. De terugbetaling van patiënten is hoe dan ook gegarandeerd
vanaf diezelfde datum, met als basis de terugbetalingstarieven van 2016.
We bevelen u aan om de patiënt hier voorafgaandelijk mondeling van op de hoogte te
brengen en uw honoraria duidelijk zichtbaar te afficheren in de praktijkruimte.
Zolang er geen nieuwe conventie wordt ondertekend, wordt de discriminatie tussen
geconventioneerde en niet-geconventioneerde kinesitherapeuten in principe opgeheven.
Hierdoor genieten de patiënten van niet-geconventioneerde kinesitherapeuten vanaf
1.1.2017 dezelfde terugbetaling als de anderen.
In de loop van de maand januari organiseert Axxon een aantal provinciale meetings.
Hou daarom de Axxon-Nieuwsbrief en uw mailbox nauwlettend in het oog.

Graag nog dit !
Wat legt een collega in de weegschaal als hij individueel deconventioneert: hij verliest zijn
sociale RIZIV-voordelen voor 2017, kan geen aanspraak maken op € 800 telematicatoelage,
en zijn patiënten worden 25% minder terugbetaald. Voor patiënten met het omnio-statuut
mag de gedeconventioneerde collega niet afwijken van de bij overeenkomst vastgelegde
tarieven, voor alle andere patiënten wel.
De kwaliteitspremie komt niet in gevaar omdat ze niet gebonden is aan toetreding (iets wat
het RIZIV geprobeerd heeft de voorbije weken, de administratie is dus NIET neutraal).
Deze laatste premie is een structurele maatregel, toegekend door minister De Block, alleen
volstaat het budget ervoor niet, er is 1 mio euro te weinig voorzien. Dat probleem moet
binnen de OC worden opgelost.
Besef ook dat indien de minister tarieven zou opleggen (wat ze kan na afwijzing van het
ontwerp van overeenkomst door meer dan 40%), u het richttarief dat nu wordt voorgesteld
naar beneden toe zal moeten bijstellen om wettelijk in orde te zijn. Die opgelegde tarieven
zullen in dat geval voor iedereen gelden: zowel voor geconventioneerde als nietgeconventioneerde kinesitherapeuten.
U werkt vol- of deeltijds als loontrekkende in een instelling ?
Ook dan kan u de door Axxon voorgestelde richttarieven volgen en deconventioneren op
voorwaarde dat uw arbeidsovereenkomst geen bepaling omvat die het tegendeel bepaalt.
Vergewis u dus vooraf of de arbeidsovereenkomst die u hebt getekend u niet verbiedt om te
deconventioneren !

Axxon, de enige representatieve beroepsberoepsvereniging, rekent nu op de steun van haar
leden en kringen, EN alle collega’s op het terrein die (nog) geen lid zijn van de
beroepsvereniging !
Intussen wordt verder gewerkt aan een billijke oplossing inzake conventie voor alle Belgische
collega’s.
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