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Hebben we eigenlijk nog een conventie nodig ?
Je zou er beginnen aan twijfelen. Tijdens de laatste vergadering van de Overeenkomstencommissie
op dinsdag 23 februari veegden de verzekeringsinstellingen (VI’s) alle redelijke verwachtingen van de
kinesitherapeuten van tafel.
Wat vooraf ging aan de gesprekken van 23 februari 2016
Op 22 januari 2015 had Axxon een conventie (M15) ondertekend voor één jaar. In artikel 12 van
deze conventie staat geschreven dat “de huidige conventie op 1 januari 2015 in voege treedt. Ze
blijft geldig tot 31 december 2015 ». Voor Axxon betekende dit dat er op 1 januari 2016, bij gebrek
aan een nieuwe onderhandelde of niet-onderhandelde conventie voorgesteld door de
Verzekeringscommissie van het RIZIV aan alle kinesitherapeuten, geen conventie was en dat de
tarieven dus vrij waren. En het was niet eens nodig voor de vertegenwoordigers van de
beroepsvereniging om de conventie M15 op te zeggen in november om de fameuze stilzwijgende
verlenging te vermijden.
In januari 2016 plaatste het RIZIV echter de terugbetalingstarieven voor kinesitherapie van 2015 op
haar website, alsof de stilzwijgende verlenging was toegepast. Volgens haar paste het RIZIV de
wetteksten toe die haar toelaten om tarieven van de conventie M15 te behouden tot een nieuwe
conventie in voege treedt. Inbegrepen de discriminatie tussen de geconventioneerde en nietgeconventioneerde kinesitherapeuten van 2015.
De vertegenwoordigers van Axxon en van de Conventiecommissie voelden zich bedrogen door dit
maneuver die niet in de geest was van de ondertekening van 22 januari 2015. Een juridische strijd is
mogelijk, maar dan zonder garantie op succes in ons voordeel… en deze juridische strijd kan lang
duren.
Waar staan we vandaag?
Als we de VI’s mogen geloven is het ondenkbaar dat de honoraria zouden aangepast worden in de
huidige socio-economische toestand, en (sic) verdienen de kinesitherapeuten momenteel goed hun
brood. Het is voor hen ook ondenkbaar dat een patiënt een cent meer zou betalen voor een
kinesitherapieprestatie. Elke verhoging van de honoraria zou dus onmiddellijk moeten
gecompenseerd worden door een verhoogde terugbetaling.
In deze omstandigheden is een onderhandelde overeenkomst weer mijlen ver weg. De VI’s (bij
monde van de Christelijke en Socialistische Mutualiteiten) leggen het schrijven van Minister De Block
fijntjes naast zich neer.
De Block stelde immers dat “zelfs binnen de limieten van de moeilijke budgettaire context een
herwaardering van de honoraria niet uitgesloten hoeft te worden”. Immers, “enthousiaste,
gemotiveerde en correct vergoede verstrekkers zijn noodzakelijk voor een kwalitatieve zorgverlening
aan de patiënten”.
Axxon is voorstander van een onderhandelde overeenkomst, met prioriteiten en een bijhorend
redelijk tijdspad. Een akkoord hierover bleek voorlopig nog niet mogelijk.

Het afsluiten van een overeenkomst voor 2 jaar (op vraag van de overheid) heeft, zoals reeds enkele
malen aangehaald, zowel voordelen als nadelen. Het is maar hoe je het als individuele
kinesitherapeut of als beroepsorganisatie bekijkt.
Geen overeenkomst afsluiten heeft uiteraard een aantal contra’s:


U kan als individu pas deconventioneren tegen 1 januari 2017;



Er is geen juridische zekerheid over de actuele conventiestatus;



Er is geen akkoord over de besteding van de 4,2 miljoen euro die vrij komt door de herziening van de
regelgeving rond CVS/fibromyalgie.



Wat met de kwaliteitspremie?

Toch zijn er onmiskenbaar ook een aantal voordelen, die ons toch naar een onderhandelde
overeenkomst zouden kunnen oriënteren.


Een onderhandelingspositie (welke draagkracht ze ook heeft) blijft gewaarborgd;



Kinesitherapeuten die niet akkoord gaan met de ondertekende conventie kunnen binnen een maand
na de ondertekening de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen;



Er is geen juridische onzekerheid meer;



De besteding van de vrij te komen middelen kunnen gebruikt worden in de eigen sector.



De jaarlijkse overschrijdingen van het budget kinesitherapie (in 2013, in 2014 en waarschijnlijk 2015)
worden tijdens de onderhandelingen aanvaard en opgenomen in de nieuwe partiële
begrotingsdoelstellingen.





Wat ligt er verder nog op de tafel:
In het voorwoord van de conventie had Axxon de mogelijkheid laten inschrijven dat de individuele
kinesitherapeut op een geïnformatiseerde wijze de conventie kan ondertekenen. Het principe van de
vrijwillige en positieve toetreding, in plaats van standaard en automatisch. Zo zou het voor de
overheid (Verzekeringscomité) en ons duidelijk worden hoeveel procent van de kinesitherapeuten
met een verstrekkersprofiel voor het boekingsjaar 2014 (20.050), verhoogd met het aantal in 2015
(1.466) erkende kinesitherapeuten deze 2-jarige overeenkomst positief willen toetreden. Om het
quorum te halen moet 60% deze 2-jarige conventie ondertekenen. Deze mogelijkheid van positieve
toetreding worden door de socialistische en christelijke mutualiteiten van tafel geveegd!
Discriminatie geconventioneerde – niet geconventioneerde kinesitherapeut.
Axxon wenst de verlaging met 25% van de terugbetaling voor de niet-geconventioneerde
kinesitherapeuten af te schaffen. Aangezien deze wens de bevoegdheid van de
Overeenkomstencommissie overstijgt wenst zij deel te nemen aan een algemene werkgroep van het
Verzekeringscomité die deze problematiek zal behandelen. Ook deze wens van Axxon wordt door de
mutualiteiten van tafel geveegd!

Is de keuze moeilijk? Uiteraard! Maar Axxon gelooft dat, welke stelling er ook ingenomen wordt in
de Overeenkomstencommissie, deze uiteindelijk in het voordeel moet zijn van de kinesitherapeuten
en de kinesitherapie.

