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DIGITALE BEVRAGING WERKVELD IN VERBAND MET INTENTIE TOT
AL DAN NIET TOETREDEN TOT CONVENTIE M20 – M21
Via link: https://nl.surveymonkey.com/r/7QYGRYL

Beste collega,
Na urenlange onderhandelingen heeft AXXON op dinsdag 10 december 2019 een
overeenkomst voor twee jaar ondertekend. Een bijzonder harde noot om te kraken, gezien
de weinig constructieve houding van de mutualiteiten.
IN HET KORT
1. Herwaardering M24-prestaties in Fb-pathologie naar 25 euro voor de eerste 60
verstrekkingen
2. Herwaardering M24-prestaties in E-pathologie naar 25 euro
3. Herwaardering M48-prestaties in E-pathologie naar 45 euro
4. Herwaardering M36-prestaties in E-pathologie naar 37,5 euro
5. Herwaardering M36-prestaties in Fb-pathologie naar 37,5 euro
Meer info over de overeenkomst M20-M21 kan u terugvinden op de website van Axxon
via link: https://www.axxon.be/nl/newsletteritem/1651/
Indien de ontslagnemende regering haar fiat geeft, de ministers van begroting en budget,
wordt de overeenkomst M20 - 21 in de loop van januari of februari 2020 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad. Pas dan is het mogelijk om te deconventioneren, tot 30 dagen na
publicatie. MyRiziv zal vanaf dan opengesteld worden, waar u elektronisch moet aangeven of
u wil deconventioneren. Daarnaast wordt de conventietekst niet langer per post verstuurd,
maar ontvangt u deze uitsluitend via de persoonlijke eHealthbox.
Onderneemt u niets, stemt u automatisch in met deze nieuwe overeenkomst.
Collega’s die op dit ogenblik gedeconventioneerd zijn, moeten dus opnieuw deconventioneren
indien zij dat wensen.

Als u op dit ogenblik geconventioneerd bent en nu zeker weet dat u wil deconventioneren,
dan kunt u vanaf 1 januari 2020 vrije tarieven toepassen. U moet dan wel zeker
deconventioneren binnen de 30 dagen na publicatie van de M20 – 21 in het Staatsblad.
Ook nu weer organiseren wij een bevraging rond de intenties van het werkveld wat het al
dan niet toetreden tot de nieuwe conventie M20-M21 betreft.
Met deze bevraging trachten we de standpunten per gemeente, kringregio en provincie te
verzamelen, en nodigen u daarom vriendelijk uit om deel te nemen aan de digitale bevraging
door te klikken op onderstaande link:
https://nl.surveymonkey.com/r/7QYGRYL
U kan ze invullen tot 30 januari 2020.
Hartelijk dank voor u medewerking !
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